HBvL Digitaal archief

Opm: Enkel na voorinschrijving!

Als u een schermlezer gebruikt, kunt u misschien beter uit de voeten met de eenvoudige HTML-weergave.
filipbeckers@gmail.com | Instellingen | Help | Afmelden
Berichtendoorzoeken

Zoekenophetweb

Zoekopties weergeven
Filter maken

Externe afbeeldingen van hbvlinfocenter@concentra.be worden altijd weergegeven.
Nieuw bericht
Postvak IN (352)

« Terug naar Postvak IN

Archiveren

Spam rapporteren

Verwijderen

Meer acties...

Toegang tot het Digitaal Archief van Het Belang van Limburg

1 van 537 Ouder ›
Nieuw venster

Postvak IN

Met ster
Chats
Verzonden berichten
Concepten
Alle berichten

Het Belang van Limburg <hbvlinfocenter@concentra.be> aan beckers

Meer opties 14:17 (1 uur geleden)

Afdrukken

Gesponsorde koppelingen
Elektronisch betalen
Betaaloplossingen op maat.
Kies comfort, veiligheid,
zekerheid
www.banksys.be

Spam (2)
Prullenbak
Contactpersonen

Aurora Mastercard
Vaste maandelijkse
afbetalingen
zonder aankoopminimum!
www.cetelem.be

Labels
Nieuwsbrief (65)
Labels bewerken

Mastercard vergelijken
Welke credit card moet u
kiezen?
Vergelijk de aanbieders
online.
www.dividendpagina.nl

Een vriend
uitnodigen
Gmail geven aan:
Uitnodiging verzende
100 resterend
voorbeeld uitnodigingste

Surf nu naar www.hbvl.be/archief
log in en lees hoe u de 20 euro
via de website kunt betalen.

Geachte,
U liet ons enkele maanden geleden weten dat u interesse heeft
voor het Digitaal Archief van Het Belang van Limburg. Eindelijk is het zover:
Vanaf 1 juni heeft u toegang tot alle artikels die tussen 1890 en 2003
verschenen in Het Belang van Limburg!

(overschrijving, home banking
of kredietkaart zijn mogelijk).

Top 10 tips: Credit Cards
Wij helpen u gratis met het
vinden van de juiste credit
card. Kom snel
www.GratisAdvies.nl

www.hbvl.be/archief

meer gesponsorde koppelingen »
Informatie over deze
koppelingen

U kunt vanaf nu naar hartelust bladeren in meer dan 100 jaar geschiedenis:
de sportprestaties van uw overgrootvader, de krant op uw geboortedag,
de geschiedenis van uw vereniging, de verhalen over uw dorp,...
U kunt het de volgende 12 maanden allemaal opzoeken
op www.hbvl.be/archief voor de lanceerprijs van slechts 20 euro!

Ontvangen email

We wensen u veel plezier met het grasduinen in uw geschiedenis!
Met vriendelijke groeten,

Ivo Vandekerckhove
Hoofdredacteur Het Belang van Limburg

Indien u dergelijke mails niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier.
Powered by Brainlane

Kies:
Nieuw Abonnement
(via navigatie rechts)

Inloggen met adres
van ontvangen email.
Eventueel
wachtwoord opnieuw
opvragen via knop.

Gekozen product

Kies betaalmethode
Betalingsmogelijkheden

Let op scroll! Mogelijkheden

Email met bevestiging betaling volgt.
Creditcard/Homebanking onmiddellijke toegang.
Overschrijving: enkele dagen later volgt email met bevestiging

Actief abonnement:
Klik Naar Archief
digitaalarchief.hbvlonline.be

