
 Ik bestel voor het eerst,
het nummer van mijn consulent/therapeut is (indien bekend):

 Mijn klantnummer is: 

AFZENDER (a.u.b. invullen in blokletters):

Naam:

Adres:

Postcode:                                     Woonplaats:

Telefoon:

E-Mail: 
Geeft u ons alstublieft uw e-mailadres, zodat we u actuele informatie over gezondheid kunnen toesturen. 

Geboortedatum:  –  – 

LEVERADRES (indien afwijkend):

Naam:

Adres:

Postcode:                                     Woonplaats:

Telefoon:

E-Mail:

Betaalmogelijkheden

 Creditcard                 

Creditcardnummer: 

Geldig tot:         CVC code*:   

Naam kaarthouder:

 Eenmalige machtiging   Doorlopende machtiging (SEPA)

Rekeninghouder:

Bank: 

IBAN:       

Swift-Code (BIC):      

Plaats en datum, Handtekening (verplicht)

Aantal Brochures / Infomateriaal Art.Nr. Prijs €

Maak van natuurlijke preventieve gezondheid een mensenrecht –  
De Barletta Verklaring - van Dr. med. Matthias Rath 
1 St. = Gratis; 10 St. = 10,- € ; 25 St. = 20,- €

1999 —

Brochure „De ziekte van Lyme“  2098 —
Brochure „Probiotica“    NIEUW! 2099 —
Brochure „Voedingsvezels“    NIEUW! 2100 —

Infopakket

Cellular Medicine 039019 —
Kanker 039009 —
Therapeuten 039008 —

Houdt u er rekening mee dat er slechts 1 informatiepakket per keer kan worden besteld. Van de gratis artikelen 
kunnen er maximaal 3 stuks per keer worden besteld. Het is mogelijk om grotere aantallen aan te vragen voor 
informatiebijeenkomsten.

Aantal Cursus Art.Nr. Prijs €

Basiscursus Cellulaire Geneeskunde incl. Vragenlijst Basiscursus* 2008 4,90
Verdiepingscursus Cellulaire Geneeskunde incl. Vragenlijst Verdiepingscursus* 2009 20,00
*ook gratis online op www.dr-rath-health-alliance.org/basiscursus en  
www.dr-rath-health-alliance.org/verdiepingscursus

Boeken

De overwinning op Kanker! - Deel 1 Iets onvoorstelbaars wordt mogelijk 1030 12,90
De overwinning op Kanker! - Deel 2 De handel in kanker loopt ten einde 1031 7,90
Het Bewijs - Succesvolle ervaringen bevestigen het onderzoek naar vitamines 1033 9,80
Waarom dieren geen hartinfarct krijgen, maar mensen wel 1026 12,90
De Nazi achtergrond van de ‘EU te Brussel’ 1028 12,80

Kinder / Jeugdboeken

Het geheim van de cellen (A5 softcover) 1046 2,90
Het kleine handboek over vitale celstoffen   NIEUW! 1040 5,90

Verzendkosten
  Nederland 4,25 ¤

Totaal prijs

NLOpgepast tweede fax!     Mocht het zo zijn dat u op grond van een foutmelding uw bestelling opnieuw faxt, maak dan een kruis in het aangegeven veld.  

Postbus 656   NL – 6400 AR Heerlen

IBAN:  NL02.ABNA.0505.4497.73

BIC: ABNANL2A     

Bestel-Fax:   +31 (0)45 71 11 129

Bestel-Hotline:  +31 (0)45 71 11 223
E-Mail:  info@rath-eduserv.com

Maandag t/m vrijdag

van 08:30 tot 17:00 uur

Online-Shop: www.drrathbooks.combEstElformUlIEr DR. RATH EDUCATION SERVICES B.V.

* Het risico van de zending blijft voor de besteller. Bij eventueel afwijkende verzendkosten wordt u ingelicht. Op de levering en de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Indien geen verzendkosten van toepassing zijn geschiedt de levering franco thuis.  
Hierbij geef ik de Dr. Rath Education Services B.V. opdracht de levering per pakketdienst, post of expediteur te doen plaatsvinden. Ik ga er mee akkoord dat de bovenvermelde kredietkaartgegevens voor toekomstige bestellingen opgeslagen worden.  
Bovendien verklaar ik dat bij toekomstige bestellingen de door mij verschuldigde kosten met deze kredietkaart betaald worden, tenzij ik uitdrukkelijk anders aangeef. #1536/01-161116/NL


