
Speciaal voor organisaties die hun leden/medewerkers 
een leuk voordeel willen geven bij het tanken en hen 
willen laten sparen voor hun organisatie/’club’ biedt 
Tamoil nu Clubsparen aan.

Tank bij Tamoil en  
spaar voor je club! 



Meer weten over Clubsparen?

Bel uw Card Manager (Noord-Nederland: 06-30574481; 

Zuid-Nederland: 06-46050964). 

Hoe werkt Clubsparen?
Clubsparen is een fantastische kans voor leden/medewerkers van een organisatie 

om - naast het extra tankvoordeel dat zij als ‘clubleden’ zelf ontvangen - 

tegelijkertijd te sparen voor hun ‘club’ bij gebruik van de Tamoil app. De gratis 

Tamoil app is speciaal ontwikkeld om particuliere klanten bij Tamoil stations extra 

voordeel te bieden. Geen spaarkaart of ander ingewikkeld systeem. Direct extra 

korting aan de pomp. Wilt u als club - bedrijf, sportclub, personeelsvereniging, 

muziekvereniging, kaartclub, etc. – uw leden laten sparen voor uw club? 

Lees dan verder! 

Welk voordeel heeft een clublid en welk voordeel heeft de club?
Uw ‘clubleden’ pakken direct extra tankvoordeel aan de pomp. 

Dit voordeel bestaat uit : 

• Welkomstkorting van 5 cent extra korting per liter, de eerste 2 transacties.

• Daarna 1 cent extra korting per liter, elke tankbeurt.

•  Na elke 350 liter weer 5 cent extra korting per liter (op de volgende tankbeurt). 

Voor iedere liter die getankt wordt ontvangt u als club elk kwartaal een vergoeding 

van het Clubsparen vanuit Tamoil.

Hoe doe ik mee aan Clubsparen?
Neem contact op met de Tamoil Card Manager en vraag naar de voorwaarden. 

Na bevestiging van deelname ontvangt u van Tamoil unieke clubcodes die u 

aan uw leden/medewerkers kunt verstrekken. Zij kunnen gratis de Tamoil app 

downloaden, deze unieke code onder “Clubsparen” in het hoofdmenu van de app 

invullen en doen zo direct mee! 

De gratis Tamoil app is te downloaden 

in de Apple Store en via Google Play. 

Ga naar www.tamoil.nl/tamoilapp of 

scan de QR-code.


