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Wedstrijd op het hoofdveld?
Deuren dicht!
Inhoudsopgave
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Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat
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echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.
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Univé’s waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen
lopen. Want bij het Univé-kantoor
bij u in de buurt staat de deur
wagenwijd open. U bent van harte
welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage
premie, een uitgebreide dekking en
een perfecte service.
Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van
het Univé-kantoor bij u in de buurt!

