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▶  Nieuwe S&D-
artikelen altijd 
als eerste in je 
mailbox

▶  Toegang tot alle 
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Socialisme & Democratie, essays en artikelen op het snijvlak van politiek en wetenschap

n Stuur mij maandelijks de (gratis) WBS-nieuwsbrief

Ja,  ik wil  een abonnement op S&D, het tweemaandelijkse tijdschrift van de Wiardi Beckman 
Stichting, wetenschappelijk bureau voor de  sociaal-democratie.

n S&D online: € 24 per jaar 
n S&D compleet: eerste jaar € 40,50 daarna € 84,50 per jaar (kennismakingsaanbod)
n S&D vriend: eerste jaar € 119 daarna € 253 per jaar (kennismakingsaanbod)

n  Ik geef de WBS / uitgeverij Van Gennep toestemming voor de automatische incasso 
van mijn  bijdrage op het door mij aangegeven rekeningnummer

Lever deze abonneekaart vandaag nog in bij een WBS-medewerker of mail naar wlinders@wbs.nl

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Land Geboortedatum

E-mailadres Telefoon

IBAN-rekeningnummer
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