Bestelstro okje ontbijtpakket 2013
(thuisgeleverd binnen een straal van 10 km)

Besteld door ...............................................................................
Leveringsadres :
Naam :

gelieve in BLOKLETTERS in te vullen waar moet geleverd worden.

..........................................................................................

Straat :

.................................................
Postcode :

........

Nr. : .......

Gemeente : ........................................................

Telefoon en / of GSM waarop we u kunnen bereiken :
bestelt :

Bus : .......

.......................................

… x kinderpakket aan

5,00

euro / pakket =

..... euro

… x standaardpakket aan

9,00

euro / pakket =

..... euro

... x luxepakket aan

28,00

euro / pakket =

Totaal te betalen :

....... euro

..... euro

(contant betalen aub, kan niet via de factuur)

Belangrijk : om u niet te storen, bellen wij aan en zetten het pakket aan de deur !

*
*

*

Dit pakket wordt op zondag 17 maart zelf AFGEHAALD tussen 07:30 en 09:00
Dit is een geschenk. Dit pakket werd geschonken door ....................................................

Gelieve aan te kruisen indien van toepassing
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