Bedankt om een ontbijt te bestellen :
zo steun je de actie “PIMP JE
SPEELPLAATS”!

Ouderraad Berkenboom Heistraat bezorgt:

Ontbijt aan huis: zondag 11 maart 2018
KEUZE?

Pakket voor volwassenen
à
€ 11 pp
Pakket voor kinderen
à
€ 8 pp
Fles cava 20 cl
à
€ 4 per fles
Opmerking: Er is 1 euro korting per ontbijt voor wie zijn ontbijten zelf
op school komt afhalen. (Heistraat 206, 9100 Sint-Niklaas)

INHOUD?

Pistolets, boterkoek, verschillende soorten beleg, eitje, fruit, yoghurt,
drankje en nog veel meer …

WAAR?

We leveren op grondgebied Sint-Niklaas en naaste omgeving
(Nieuwkerken, Belsele, Sinaai, Puivelde, Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels
Temse, Tielrode, Vrasene, Stekene, …).
Zelf afhalen op school is ook mogelijk, u krijgt dan 1 euro korting per
afgehaald ontbijt!

VOOR WIE?

Voor uzelf en uw gezin, of als verrassing, geschenk voor familie,
vrienden, buren.

HOE BETALEN?

- Via contante betaling met gepast geld. Geef het geld samen met uw
bestelformulier, in gesloten omslag mee naar de school en adresseer
t.a.v. de ouderraad.
OF
- Via overschrijving (BE 43 0682 3067 3101 – bic GKCCBEBB) met
vermelding
“Ontbijt OR – (nr online inschrijving) - naam kind + klas”

UITERSTE BESTELDATUM? Maandag 26 februari 2018

ONLINE BESTELLEN VIA WEBSITE

www.berkenboomouderraad.be

Bestel uw ontbijt online via de website en betaal via overschrijving
•
•
•
•

U kan kiezen tussen een levering tussen 8 en 9 uur of een levering vanaf 9 uur.
U kan er ook voor kiezen om het ontbijt zelf op te halen op school (korting-zie boven)
Wie 20 ontbijtpakketten verkoopt, krijgt een attentie
Wie de meeste ontbijtpakketten verkoopt, krijgt een speciale attentie.

BESTELFORMULIER ONTBIJT AAN HUIS
LEVERINGSADRES:

VERKOPER: (in drukletters invullen a.u.b.)

Naam: ……………………………………………………………….

Naam kind: …………….……………………...……………………………..

Straat + nr.: …………………………….…………............................

Klas: ……………...……………………..…………………………...………

Postcode: ……….. Gemeente: …………...…………………………

Telefoon: …………………………………………………………………….

Telefoon: ……………………….……………………………………

E-mail: …………………………….…………………………………………

 pakket volwassenen à € 11(10) x

(aantal) = € ………

 Wenst ontbijt geleverd:

 pakket kinderen

à € 8(7)

x

(aantal) = € ………

(gewenste tijdstip aankruisen)

 fles cava 20 cl

à€4

x

(aantal) = € ………
TOTAAL = €………

(bij afhaling korting niet vergeten aftrekken!)

11 – 03- 2018

 tussen 8 en 9 u
 vanaf 9 uur

 Wenst ontbijt af te halen om ………… u en krijgt 1 euro korting
per afgehaald ontbijt. (afhaaluur invullen!)

en betaalt hierbij contant (in gesloten omslag met vermelding Ontbijt OR)
of via overschrijving (BE 43 0682 3067 3101 – bic GKCCBEBB) met vermelding “Ontbijt OR – naam kind + klas”
BESTELFORMULIER ONTBIJT AAN HUIS
LEVERINGSADRES:

VERKOPER: (in drukletters invullen a.u.b.)

Naam: ……………………………………………………………….

Naam kind: …………….……………………...……………………………..

Straat + nr.: …………………………….…………............................

Klas: ……………...……………………..…………………………...………

Postcode: ……….. Gemeente: …………...…………………………

Telefoon: …………………………………………………………………….

Telefoon: ……………………….……………………………………

E-mail: ……………………….………………………………………………

 pakket volwassenen à € 11(10) x

(aantal) = € ………

 Wenst ontbijt geleverd:

 pakket kinderen

à € 8(7)

x

(aantal) = € ………

 fles cava 20 cl

à€4

x

(aantal) = € ………
TOTAAL = €………

(bij afhaling korting niet vergeten aftrekken!)

11– 03 - 2018

(gewenste tijdstip aankruisen)

 tussen 8 en 9 u
 vanaf 9 uur

 Wenst ontbijt af te halen om ………….u en krijgt 1 euro korting
per afgehaald ontbijt. (afhaaluur invullen!)

en betaalt hierbij contant (in gesloten omslag met vermelding Ontbijt OR)
of via overschrijving (BE 43 0682 3067 3101 – bic GKCCBEBB) met vermelding “Ontbijt OR – naam kind + klas”

