KOEKJES en CHOCOLADE ZEEVRUCHTEN VERKOOP 2021
VOLLEYBALCLUB SLOVO VOLLEY BRUGGE www.slovobrugge.be

2 dozen van elk 250 g Zeevruchten Belgid’or
…… keer 2 dozen zeevruchten x 8 euro

= .... euro

Doos Biscuits Popelier
Frangipane (4x6 stuks, 840 g ): .…doos x 8 euro

= …. euro

Confituur (3x12 stuks, 810 g ): ….doos x 8 euro

= …. euro

Boterwafels (2pakjes, 800 g): ….doos x 8 euro

= …. euro

Totaal bedrag:
Naam speelster : ……………..……..

….. euro

Naam koper :……………….

GELIEVE TE BETALEN BIJ BESTELLING
Gelieve je bestellingen met het geld af te geven in het begin van de training aan de verantwoordelijke
verkoop Guido Meyns. De levering gebeurt zo snel mogelijk op de training van woensdag 1, 8, 15, 22 dec
of vrijdag 3 dec, 10 dec, 17 dec of op de thuiswedstrijden van 4 dec, 18 dec en 8 jan. Breng een zak mee
om de bestelling mee te nemen. Zolang de voorraad strekt.
Bestellen kan ook per mail: slovo@volleybrugge.be Kan met storting op rek nr: BE96 1431 1203 5105
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