CHOCOLADELETTER ACTIE
Stichting Hoeksche Waard Runners gaat, na het succes van voorgaande jaren, ook in 2022
weer chocoladeletters verkopen, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de RoParun
(Aanvullende zorg voor kankerpatiënten).
Het betreft LUXE CHOCOLADELETTERS van de letter “S”
met een gewicht van 240 gram.
€ 6,00 (incl. 9% btw) per letter.
Bij afname tussen 20 en 100 stuks €5,75 per letter,
en bij afname meer dan 100 stuks € 5,50 per letter.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Betalingsgegevens:
Stichting Hoeksche Waard Runners
iban: NL 07 RABO 03230 69 487
o.v.v. uw (bedrijfs)naam en aantal letters
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Na binnenkomst van uw bestelling ontvangt u een rekening
met daarop de gegevens hoe u het te betalen bedrag kunt
overmaken.
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Bestellen kan door bijgaande bon in te vullen en te mailen
naar de contactpersonen onderaan de brief.
Inleveren kan t/m woensdag 9 november, waarna uw bestelling
wordt bezorgd vanaf week 47 op het door U aangegeven afleveradres.
Wij zien uw bestelling graag tegemoet en hopen hiermee
weer een mooi bedrag op te kunnen halen.

RUNNERS

www.hwrunners.nl

Deze letter wordt op ambachtelijke wijze met
Fairtrade chocolade gemaakt door: Voordijks Chocolade,
die ons steunt in onze actie t.b.v. RoPaRun.

Omcirkelen welke prijs van toepassing is ivm hoeveelheid letters.

Ja, ik wil graag ................... MELK letters à € 6,00 / € 5,75 / € 5,50 bestellen. Totaal € ...............
Ja, ik wil graag ................... PUUR letters à € 6,00 / € 5,75 / € 5,50 bestellen. Totaal € ...............
Ja, ik wil graag ................... WITTE letters à € 6,00 / € 5,75 / € 5,50 bestellen. Totaal € ...............
AFLEVERADRES
Naam/Bedrijfsnaam:
Adres:

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

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

Woonplaats:
Telefoon:

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

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

E-mail: ....................................................................................................................................

Contactpersonen Stichting Hoeksche Waard Runners:
Fred en Lenie Meijer - Tel. 078-6764023 of 06-22118255 - E-mail: jfameijer@upcmail.nl
Voor vragen en/of informatie kunt u ons bellen of e-mailen.

