
Natuurlijk! 
Sint-Oedenrode 
Spaar- & Cadeaukaart

Stichting Natuurlijk! 
Sint-Oedenrode is 
een stichting zonder 
winstoogmerk. Een stichting 
met als doel het versterken 
van de lokale economie 
en een bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid in 
Sint-Oedenrode. In binnen 
en buitengebied. In het 
centrum en in de omliggende 
kerkdorpen. Vandaag, 
morgen en overmorgen. 
De spaarkaart is één van de 
middelen om dit te realiseren. 
Het activeert inwoners om 
lokaal te kopen. Als beloning 
spaar je automatisch punten 
en kun je vervolgens met 
voordeel weer genieten van 
een volgende aankoop. 
Heel simpel. Heel effectief. 
Heel waardevol voor 
Sint-Oedenrode. 

www.natuurlijksintoedenrode.nl 

Meer informatie? 

Scan mij!



Een leefbaar Sint-Oedenrode, dat is waar 
we voor gaan. Inwoners en ondernemers 
met elkaar. Samen zorgen we ervoor dat 
de lokale economie sterk blijft. Samen 
kunnen we het rooien. Vandaag, morgen 
en overmorgen. 

Spaarsysteem als middel

Het spaarsysteem is een middel om 
inwoners van Sint-Oedenrode extra te 
stimuleren om lokaal te kopen. Hoe 
meer deelnemende ondernemers, 
hoe interessanter het is 
voor inwoners om deel 
te nemen. Het is dus 
van groot belang dat 
je als ondernemer 
deelneemt. Alleen dan 
kan het spaarsysteem 
succesvol zijn. Als dit 
middel succesvol is, 
dan zorgt het voor een 
extra koopkrachtbinding en 
daarmee versterking van de 
lokale economie.

Daarnaast is het zo dat de lokale 
cadeaukaart gekoppeld is aan het 
spaarsysteem. Je kunt als ondernemer 
alleen cadeaukaarten uitgeven/
verzilveren als je deelnemer bent 
van het spaarkaartensysteem. Dit is 
trouwens extra interessant omdat vanuit 
de gemeente in Meierijstad per jaar 
zo’n 1000 mantelzorgers een lokale 
cadeaubon ontvangen. Daarnaast zorgt 
stichting Natuurlijk Sint-Oedenrode 
jaarrond voor promotie van het spaar-, 
en cadeausysteem. Onder meer met een 
jaarlijkse grote cadeaukaart campagne 
als vervanger van of extraatje in de 
kerstpakketten.

Zorg dus dat je meedoet! Voor jezelf. 
Voor Rooienaren, voor collega-
ondernemers. Kortom: voor een leefbaar 
Sint-Oedenrode.

    Ja ik wil.
Dat is fantastisch nieuws. Je meldt je aan via 
spaarkaart@natuurlijksintoedenrode.nl

Deelname kost € 150,- per jaar. Daarvoor krijg je:
• Een splinternieuwe tablet
• Instore promotiemateriaal
• Spaar-, en cadeaukaarten plus verpakkingsmateriaal
•  Nemen we je mee in onze promotie via de kanalen van Natuurlijk! 

Sint-Oedenrode, partnerkanalen en via lokale en regionale media
• Ben je meteen ook lid van de lokale ondernemersvereniging Rooi2000.

Dat klinkt goed. En nu?

Na je aanmelding komen we bij je langs voor uitleg van het systeem. Je 
ontvangt tijdens deze afspraak alle benodigdheden om aan de slag te kunnen. Van 

een tablet tot een promotiepakket voor in je winkel/bedrijf. Het systeem is dan meteen live. 

Elke maand vindt vervolgens een verrekening van de door jou uitgegeven spaarpunten 
(of de door jou verkochte cadeaubonnen) met de bij jou ingewisselde punten plaats. 
Deze verrekening betreft een automatische incasso en is volledig geautomatiseerd.

Goed geregeld dus. Wie doen er allemaal mee? 

Velen gingen je al voor. Zowel centrumondernemers als ondernemers in het 
buitengebied. Op www.natuurlijksintoedenrode.nl/spaarkaart  staat een 
up-to-date overzicht van alle deelnemers. Jouw bedrijf komt hier bij deelname uiteraard 
ook bij te staan.

We denken overal aan… de spaar-app
Consumenten kunnen ook digitaal sparen als ze dat 

fi jner vinden. Dit door heel eenvoudig de barcode 
van de klantenkaart in de NSO-app te zetten. 

Hoe makkelijk!

PS: in de app staat ook altijd het laatste 
nieuws uit Rooi, in samenwerking met onze 

partner MooiRooi. Je vindt er ook allerlei leuke 
wandelroutes, informatie over winkels & horeca 

en leuke uitjes. Kortom: sowieso ook voor jou als 
ondernemer de moeite waard om te downloaden mocht je dat 

nog niet hebben gedaan.

De cadeaukaart: 
Koop lokaal. 
Verras lokaal.
Er zijn veel momenten waarop iemand op zoek is naar een 
leuk cadeau. Zowel privé als zakelijk. Dat hoeft niet meer met 
de lokale cadeaubon met saldo naar keuze. In een prachtige 
verpakking. Alle deelnemers aan het spaarsysteem kunnen 
ook cadeaukaarten uitgeven en verzilveren. Zo werken we 
met elkaar aan een sterke lokale economie.

Wie benader ik bij vragen? 

Voor technische vragen:  
voorzitter@rooi2000.nl 
Voor overige vragen: 
spaarkaart@natuurlijksintoedenrode.nl 

MARION VERKAMPEN, YOU! FASHION FOR WOMEN

“Loyaliteit aan de Rooise winkeliers 
wordt beloond met dit spaarsysteem”

LUDO GERITS,  
GERITS MAN EN MODE

“Winkelen in Rooi is 
gratis geld sparen!”

JACK KUIJPERS, JUWELIER OPAAL

"Niet geschoten is altijd mis!"


