
1.  De beste dag 
Je kunt het beste collecteren op maandag 
en dinsdag tussen 17.00 en 20.00 uur. Ook op 
woensdagmiddag en zaterdag zijn mensen 
vaak thuis.

2.  Geen kleingeld? 
Heeft iemand geen kleingeld? 
• Laat de QR-code scannen met de mobiele 
   telefoon. Of:
• Vraag LONG te sms’en naar 4333. Hiermee 

doneert iemand eenmalig € 1,50 aan het 
Longfonds. 

3.  Sticker op de deur? 
Heeft iemand een geen-collectes-sticker, bel 
dan niet aan. 

4.  Bedank altijd
Bedank vriendelijk voor elke gift. Of u nu een 
handje kleingeld of een flinke bijdrage krijgt. 
Elke bijdrage is welkom.

5.  Neem de bus mee
Neem uw collectebus mee naar uw werk of 
(sport)vereniging. Overleg met uw organi-
sator of u bij de supermarkt in uw buurt kunt 
staan.

6.  Samen op pad 
Het is gezelliger om samen te collecteren! 
Neem de (klein)kinderen, een vriend of 
vriendin mee.

7. Buitenlands geld
Ook buitenlandse biljetten en munten mogen 
in de collectebus. Kleine beetjes vreemde 
valuta maken samen een prachtig bedrag.

8.  Collecteer ook online!
Op longfonds.digicollect.nl kunt u eenvoudig 
een eigen online collectebus maken om geld 
in te zamelen voor het Longfonds. Vraag 
vrienden, familie en collega’s om een kleine 
bijdrage in de online bus te doen.

Collectetips
Collecteweek 13 t/m 18 mei 2019

Acht collectetips

Collecteteam denkt met u mee 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: (033) 434 12 87

E-mail: collecte@longfonds.nl

Volg ons op: 

longfonds.nl

‘Samen met mij 
hebben meer 
dan 1 miljoen 
longpatiënten 
een droom’
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Met de iDEAL QR-code kan gedoneerd worden met de mobiele telefoon. Heeft iemand 
geen contant geld? Bied dan deze mogelijkheid aan. Het is makkelijk, veilig en anoniem. 
De iDEAL QR-code staat ook op het legitimatiebewijs.

Doneren met iDEAL QR gaat in een paar simpele stappen:

1. Scan de QR-code 
met de QR-scanner-
app of de 
bankieren-app van 
de mobiele telefoon* 

2. Als de iDEAL 
QR-code succesvol is 
gescand, volg dan de 
stappen in beeld

3. Het voorgestelde 
donatiebedrag kan  
worden aangepast.
Dit bedrag moet 
minimaal 1 euro zijn.

4. Het gedoneerde 
bedrag staat direct 
op de rekening van 
het Longfonds

Doneren met de iDEAL QR-code 

Wat doet het Longfonds?
Het Longfonds strijdt voor gezonde 
lucht en gezonde longen, voor en met 
iedereen. Samen met u maken we 
onderzoek mogelijk. We pakken vieze 
lucht aan. En we doen er alles aan om 
kinderen rookvrij te laten opgroeien. 
We komen op voor de beste zorg voor 
longpatiënten en voor iedereen die dat 
misschien ooit wordt.

Collecteren met pin?
Dit jaar testen we 500 collecte-
bussen waarbij mensen met pin
kunnen doneren. De meeste 
collectanten lopen met een ‘gewone’ 
collectebus. Loopt u met een gewone 
collectebus en wil iemand pinnen? 
Laat de iDEAL QR-code op het 
legitimatiebewijs scannen! 
Meer informatie in deze folder.

Waar en wanneer mag ik 
collecteren?
Het Longfonds collecteert van 
13 t/m 18 mei. In deze periode mag u 
zelf beslissen wanneer u gaat lopen. 
U kunt het beste collecteren tussen 
17.00 en 20.00 uur. Ook zaterdag is een 
succesvolle collectedag. De organisator 
van uw buurt geeft aan in welke straten 
u kunt collecteren.

Waar besteedt het Longfonds de 
inkomsten aan?
Van iedere euro gaat 80 cent naar onder-
zoek, belangenbehartiging en voorlichting. 
Elk jaar maakt het Longfonds tientallen 
onderzoeken mogelijk, onderzoek is de basis 
van ons werk. Het Longfonds voldoet aan de 
CBF-norm.

Meer weten?
Er is natuurlijk veel meer te vertellen over 
het Longfonds. Voor wie we het doen en wat 
je allemaal kunt betekenen voor mensen 
met een longziekte. Mochten mensen meer 
willen weten dan kunt u ze verwijzen naar 
longfonds.nl. 
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> verder > verder klaar

* Het kan zijn dat jouw bank de iDEAL QR nog niet herkent. Gebruik dan de gratis iDEAL-app. 
  Deze vind je in de app-store.

Meer weten? 
Kijk op longfonds.nl/qr-code


