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Hogehilweg 17  

1101 CB Amsterdam Zuidoost  

 

Geachte mijnh. N.E. ...,  

Mijn naam is Cynthia Gialanella, Financieel Directeur van Reader's Digest Benelux, en ik heb een 

bedrag van € 100.000,- gereserveerd op een speciale rekening bij de ING Bank.  

 

Deze rekening is voorlopig geblokkeerd maar ik heb voorbereidingen getroffen om het prijzengeld 

meteen uit te betalen. Daarom is mij gevraagd om contact op te nemen met een specifiek aantal 

gegarandeerde Prijs Kandidaten waaronder u, mijnh. .... Dat is de reden waarom ik denk dat u de 

informatie die ik u nu zal geven, zeer belangrijk zult vinden.  

 

Sta mij toe het u uit te leggen. De Commissie Prijzenfestijnen doet een beroep op mij als Financieel 

Directeur om de uitbetaling van het prijzengeld goed te keuren, zodra de winnaars bekend zijn en 

persoonlijk op de hoogte gebracht. En omdat u recht kunt hebben op dit grote geldbedrag, is het 

vanzelfsprekend dat ik u er op voorhand nadrukkelijk op wil wijzen om het Deelname Document dat u 

binnenkort zult ontvangen, binnen 7 dagen terug te sturen. Dit is bijzonder belangrijk omdat het 

reglement betreffende het Prijzenfestijn stelt dat alle prijzen enkel uitgereikt kunnen worden als de 

persoonlijke deelname documenten binnen de gestelde termijn teruggestuurd worden.  

 

Uw Deelname Document, nu op weg naar u in een opvallende envelop, bevat 4 Persoonlijke 

Nummers waarmee Reader's Digest kan bekrachtigen of ik al dan niet een geldbedrag aan u mag 

overmaken.  

 

Mag ik voorts nog uw aandacht op de bijgevoegde Bevestiging van Ontvangst. Gelieve dit bij uw 

Deelname Document in te sluiten als u deze terugstuurt. Dit is voor ons het bewijs dat u op voorhand 

op de hoogte bent gebracht van uw potentiele winnaar status om de Hoofdprijs van € 100.000,- te 

winnen en daarvooor een cheque in ontvangst te nemen.  

 

Als u de documenten die nu naar u op weg zijn binnen twee weken nog niet ontvangen heeft, stuur 

dan uw Bevestiging van Ontvangst direct naar het op de achterzijde vermelde adres om de 

Commissie Prijzenfestijnen op de hoogte te stellen. Kruis het vakje "Documenten Niet Bezorgd" aan.  

 

Het is zeer belangrijk dat u dit doet aangezien u nu reeds winnaar kunt zijn van € 100.000,- 

CONTANT.  

 

Ten slotte wens ik u veel geluk toe en hoop ik dat u uw Deelname Coupons zo snel mogelijk 

terugstuurt.  

 



Met vriendelijke groet,  

C. Gialanella  

Financieel Directeur  

 

P.S.: Zorg er a.u.b. voor dat u binnen de gestelde deadline reageert. Alleen dan bestaat de kans dat ik 

contact met u opneem om u € 100.000,- CONTANT uit te keren.  
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