Boterletters 2018
Koop en steun de Devel!
Ook dit jaar is het weer mogelijk om via ZZ & PC De Devel heerlijke boterletters en of kerstkransen te
bestellen!
Ook is het mogelijk om een zakelijke bestelling te plaatsen. Wij kunnen op uw verzoek een factuur
toezenden voor het bedrijf. Bij afname van meerdere stuks krijgt u een leuke korting.
Iedereen kan natuurlijk bestellen! Het is een actie die de hele vereniging steunt, het is voor alle
afdelingen van de Devel! Het geld zal ook gezamenlijk voor alle groepen worden gebruikt.
U kunt op deze manier een leuke bijdrage aan de vereniging leveren.
Bestellen:
Geeft u snel uw bestelling door via de mail, maar uiterlijk voor zaterdag 24 november 2018.
U kunt uw bestelling mailen naar één van onderstaande adressen:
Marika van der Linden: marika.linden@hotmail.com
Marjolein van Wingerden: f.wingerden4@gmail.com
Betalen:
De betaling van de boterletters / kerstkransen doet u door een overboeking van het totale bedrag
naar: NL05RABO0377514071 t.n.v. ZZ&PC de Devel, o.v.v. “Devel Boterletter” en/of “Kerstkrans” en
uw naam of de naam van het bedrijf.
Uw betaling dient uiterlijk op maandag 26 november 2018 te zijn ontvangen.
Boterletters:
- Prijs per stuk: € 7,25
- Prijs per stuk vanaf 10 stuks: € 7,00
- Prijs per stuk vanaf 25 stuks: € 6,50
Kerstkransen:
- Prijs per stuk: € 7,75
- Prijs per stuk vanaf 10 stuks: € 7,50
- Prijs per stuk vanaf 25 stuks: € 7,00
Ophalen:
De boterletters kunt u ophalen in het clubhuis op vrijdagavond 30 november 2018 tussen 17:30 uur
en 19:00 uur en op zaterdagochtend 1 december 2018 tussen 8:00 uur en 9:00 uur.
Afhalen van de kerstkransen kan in het clubhuis op woensdagavond 19 december 2018 tussen
17:30 uur en 19:00 uur en op vrijdagavond 21 december 2018 tussen 18:00 uur en 19:00 uur.
Als dit voor u niet haalbaar is, laat het ons dan even weten bij het aanmelden.
We kunnen dan in overleg een ander tijdstip afstemmen.
Indien u dit wenst, kunnen in overleg grotere bestellingen ook worden afgeleverd.
Heeft u vragen, stel deze dan gerust. Dit kan via een van bovenstaande email-adressen.
Namens de hele vereniging ZZ & PC de Devel bedanken wij u voor uw steun
en wensen wij u vast fijne en voorspoedige feestdagen toe.
Hartelijke groeten,
Marika van der Linden & Marjolein van Wingerden

