Bestelformulier
VERKOPING TEN BATE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE HELLOUW
Ook dit najaar houden we weer een verkoop actie. Op dit bestelformulier kunt u aangeven wat u allemaal wilt
bestellen met welke aantallen (het bedrag hoeft niet ingevuld te worden). Het formulier kunt u per email sturen
naar info@hervormdhellouw.nl of in de brievenbus doen bij fam. Van Dusseldorp, Korfgraaf 38 of fam. IJmker,
Meikampgraaf 2. Dit formulier dient u uiterlijk 19 november in te leveren. U kunt uw bestelling ophalen op
D.V. zaterdag 27 november van 10:00 tot 15:00 uur bij fam. van Dusseldorp, Korfgraaf 38. Op diezelfde dag
organiseren we ook een gezellige koffie corner waar u onder het genot van koffie/thee met iets lekkers even kunt
bijpraten. Tevens zullen dan ook de prijswinnaars van de grote verloting bekend worden gemaakt, die hun prijs
mogen ophalen of het wordt bij u thuis bezorgd. We zien weer uit naar een gezellige dag.
Naam :
Adres :
Mobiel telefoonnummer :
Hoe wilt u betalen : Contant
PRODUCTEN
Artikel
nummer Naam

Contactloos via betaalverzoek

Uw mobiele nummer hebben we nodig voor het contactloze betaalverzoek
Afbeelding

Prijs

101

1-persoons slaatje
(opgemaakt in
plastic bakje)

€ 2,00 / stuk

102

Zelfgemaakte
erwtensoep
(± 700 ml)

€ 4,50 / bak

103

Slagers
rookworst

€ 2,35 / stuk

104

Slagers rollade
(rund ± 1 kg)

€ 19,95 / stuk

105

Slagers
runderworsten
(per 4 verpakt)

€ 6,50 / 4 stuks

106

Slagers hamburgers
(per 4 verpakt)

€ 6,50 / 4 stuks

107

Gourmetschotel
standaard
(2 personen)

€ 14,50 / schaal

108

Gourmetschotel
de luxe
(2 personen)

€ 18,50 / schaal

Aantal

Bedrag

Artikel
nummer Naam
Afbeelding
Frambozencakemix
met witte
109
chocolade
(500 gr)

Prijs
€ 3,95 / stuk

110

Speculaascakemix
(450 gr)

€ 3,75 / stuk

111

Molenkoek mix
(500 gr)

€ 3,50 / stuk

112

Boerencakemix
(500 gr)

€ 2,75 / stuk

113

Pannenkoekmeel
(500 gr)

€ 2,50 / stuk

114

Zelf gebakken
cake

€ 5,50 / stuk

115

Zelf gebakken
kruidcake

€ 5,50 / stuk

116

Zelf gebakken
boterkoek

€ 5,00 / stuk

117

Stroopwafels
100% roomboter
(per 10 verpakt)

€ 2,75 / zak

118

Dikke Drie S
(Speculaas Spijs en
Stollendeeg)

€ 7,25 / stuk

119

Brabants
worstenbroodje
(per 4 verpakt)

€ 5,95 / 4 stuks

120

Kruidnoten
(zak 250 gr)

€ 1,50 / zak

121

Amandelstaaf

€ 5,25 / stuk

122

Speculaasstaaf

€ 6,25 / stuk

Aantal

Bedrag

Artikel
nummer Naam

Afbeelding

Prijs

123

Bakkers
krentenbollen
(per 6 verpakt)

€ 3,20 / zak

124

Bakkers witte
bollen
(per 6 verpakt)

€ 2,60 / zak

125

Bakkers
ontbijtkoek

€ 3,30 / stuk

126

Oliebollen
(6 per zak)

€ 5,95 / zak

127

Kruidenkaas
wintermelange
(± 330 gr)

€ 4,50 / stuk

128

Kruidenkaas
tuinkruiden
(± 330 gr)

€ 4,50 / stuk

129

Kruidenkaas
italiaanse kruiden
(± 330 gr)

€ 4,50 / stuk

130

Ambachtelijk
boerenijs (500 ml)
Yoghurt Amarene

€ 4,95 / stuk

131

Ambachtelijk
boerenijs (500 ml)
Vanille

€ 4,95 / stuk

132

Ambachtelijk
boerenijs (500 ml)
Straciatella

€ 4,95 / stuk

133

Ambachtelijk
boerenijs (500 ml)
Kersen/room

€ 4,95 / stuk

134

Ambachtelijk
boerenijs (500 ml)
Mocca

€ 4,95 / stuk

135

Advocaat
(pot 540 ml)

€ 6,00 / stuk

136

Stoofperen
(pot 540 ml)

€ 2,50 / stuk

Aantal

Bedrag

Artikel
nummer Naam

Afbeelding

Prijs

137

Fruittelers
Appelsap
(1 L)

€ 2,15 / stuk

138

Fruittelers
Appel/perensap
(1 L)

€ 2,15 / stuk

139

Orchidee wit

€ 5,75 / stuk

140

Bos campanula
wit

€ 2,50 / stuk

141

Kerstster rood
(pot 17 cm)

€ 4,95 / stuk

142

Kerstster wit
(pot 17 cm)

€ 4,95 / stuk

143

Mini kerstster rood
(4-pack)

€ 4,95 / tray

144

Vogeltaart

€ 7,50 / stuk

Aantal

Bedrag

Dit formulier is met zorg samengesteld, echter de afbeeldingen kunnen afwijken van de te leveren producten.

TOTAAL VAN UW BESTELLING :
HARTELIJK DANK VOOR UW BESTELLING, WE GAAN VOOR U AAN DE SLAG
Bent u zelf niet in de gelegenheid om uw bestelling op te halen, dan kunnen bezorgen
we het ook bij u bezorgen. Vinkt u dan het vakje voor bezorgen aan.
Afhalen op zaterdag 27 november op korfgraaf 38 van 10:00 tot 15:00 uur
De betaling vindt plaats door middel van een RABO betaalverzoek vooraf,
of contante betaling bij afhalen of bezorging.
Mochten er vanuit de overheid nieuwe maatregelen getroffen worden rondom de ontwikkelingen van het Coronavirus, zijn wij uiteraard genoodzaakt
deze op te volgen wat in kan houden dat deze actie gestaakt wordt.
De Hervormde Gemeente Hellouw voert een privacybeleid ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De actuele versie van dit privacybeleid kunt u vinden op de website of schriftelijk opvragen bij de scriba van onze
gemeente.

www.hervormdhellouw.nl - info@hervormdhellouw.nl - 0613970231

