Bestelbon eindejaarsgeschenken 2016 - Cercle Brugge
Klant :
(Firma)naam :

_______________________________________________

Adres :

_______________________________________________

Woonplaats :

_______________________________________________

E-mail :

_______________________________________________

BTW-nummer :

_______________________________________________

Telefoon :

_______________________________________________

Bestelling (alle prijzen inclusief BTW) :

Aantal

 Fles witte wijn (Candidato Viura) met Cercle-logo, à 10.50 EUR per fles :

………...

 Fles rode wijn (Candidato Barrica 3) met Cercle-logo, à 11.50 EUR per fles :

………...

 Promotie : 6 flessen witte wijn, à 60.00 EUR :

….……..

 Promotie : 6 flessen rode wijn, à 65.00 EUR :

….……..

 Promotie : 6 flessen witte wijn en geschenkverpakkingen per 2 flessen, à 63.00 EUR :

….……..

 Promotie : 6 flessen rode wijn en geschenkverpakkingen per 2 flessen, à 68.00 EUR :

….……..

 Promotie : 1 fles witte wijn +1 fles rode wijn in geschenkverpakking à 22.50 EUR :

….……..

 Fles unieke Cercle-'Ne groene gin' à 30.00 EUR :

….……..

 Fles Champagne de Venoge met exclusieve Cercle-capsule met geschenkverpakking à 29.95 EUR :

….……..

 Promotie : 6 flessen Champagne de Venoge met exclusieve Cercle-capsule, met 6 individuele
geschenkverpakkingen én gratis 6 Champagneglazen de Venoge, à 179.70 EUR :

….……..

 Kader met 9 Cercle-champagnecapsules (4 verschillende soorten) à 10.00 EUR :

…………

 Promotie : Boek ‘115 jaar Cercle Brugge in een notendop’ à 10.00 EUR :

….……..

 Andere (te zien op www.cerclebruggeshop.be) : ………………………………………………………………….

………...

Betalingswijze :

0 het totaal te betalen bedrag zal cash of via de betaalkaart worden betaald bij afhaling ;
0 het totaal te betalen bedrag dient wel/niet te worden gefactureerd, en zal in voorkomend geval (mits
aanvaarding door Cercle) worden betaald bij levering/afhaling, of via overschrijving na ontvangst van
de factuur (schrappen wat niet past).

Levering :

0

afhaling in het Cercle-secretariaat op ……………….

0

levering gewenst (enkel mogelijk bij een bestelling van meer dan 350.00 EUR en binnen een afstand van 30 km)

Datum : ……………

Naam ondertekenaar : ………………………..…

Handtekening : ………………………….

Gelieve dit behoorlijk ingevuld formulier aan het secretariaat te bezorgen, hetzij persoonlijk, hetzij per fax (050/39.11.41), hetzij
per e-mail (secretariaat@cerclebrugge.be).

