
 

Bestelstrookje KaasBestelstrookje KaasBestelstrookje KaasBestelstrookje Kaas----en wijnavonden wijnavonden wijnavonden wijnavond    2012012012019999    
(er worden max. 700 kaarten verkocht, wees er dus snel bij) 

Naam:Naam:Naam:Naam:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                            KlasKlasKlasKlas:…:…:…:………………………………………………………    

Volwassenen   Kaas :    ……  x €17 (kas: €19) =    €…… 

          Vleesschotel   ……   x €17 (enkel VVK) =  €…… 

Kinderen (-12 jaar) Kaas :    ……  x €7 (kas: €9)   =   €…… 

          Vleesschotel   ……   x €7 (enkel VVK) =   €…… 

Kleuters   Kaas :    ……  x €4  (kas: €4)   =   €…… 

          Vleesschotel   ……   x €4 (enkel VVK) =   €……  

TOTAAL: € … 

 

Gelieve cash te betalen! DeGelieve cash te betalen! DeGelieve cash te betalen! DeGelieve cash te betalen! De    betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.    Tarieven voorverkoop Tarieven voorverkoop Tarieven voorverkoop Tarieven voorverkoop tot 15tot 15tot 15tot 15    oktober 201oktober 201oktober 201oktober 2019999....    

    

BesteBesteBesteBestelstrookje Kaaslstrookje Kaaslstrookje Kaaslstrookje Kaas----en wijnavond 201en wijnavond 201en wijnavond 201en wijnavond 2019999    
(er worden max. 700 kaarten verkocht, wees er dus snel bij) 

Naam:Naam:Naam:Naam:    ………………………………………      ………………………………………      ………………………………………      ………………………………………                          KlasKlasKlasKlas:………………:………………:………………:………………    

Volwassenen   Kaas :    ……  x €17 (kas: €19) =    €…… 

          Vleesschotel   ……   x €17 (enkel VVK) =  €…… 

Kinderen (-12 jaar) Kaas :    ……  x €7 (kas: €9)   =   €…… 

          Vleesschotel   ……   x €7 (enkel VVK) =   €…… 

Kleuters   Kaas :    ……  x €4  (kas: €4)   =   €…… 

          Vleesschotel   ……   x €4 (enkel VVK) =   €……  

TOTAAL: € … 

 

Gelieve cash te betalen! De betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.Gelieve cash te betalen! De betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.Gelieve cash te betalen! De betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.Gelieve cash te betalen! De betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.    Tarieven voorverkoop Tarieven voorverkoop Tarieven voorverkoop Tarieven voorverkoop tot 1tot 1tot 1tot 15 oktober 20195 oktober 20195 oktober 20195 oktober 2019....    

    

BesteBesteBesteBestelstrookje Kaaslstrookje Kaaslstrookje Kaaslstrookje Kaas----en wijnavond 201en wijnavond 201en wijnavond 201en wijnavond 2019999    
(er worden max. 700 kaarten verkocht, wees er dus snel bij) 

Naam:Naam:Naam:Naam:    ………………………………………      ………………………………………      ………………………………………      ………………………………………                          KlasKlasKlasKlas:………………:………………:………………:………………    

Volwassenen   Kaas :    ……  x €17 (kas: €19) =    €…… 

          Vleesschotel   ……   x €17 (enkel VVK) =  €…… 

Kinderen (-12 jaar) Kaas :    ……  x €7 (kas: €9)   =   €…… 

          Vleesschotel   ……   x €7 (enkel VVK) =   €…… 

Kleuters   Kaas :    ……  x €4  (kas: €4)   =   €…… 

          Vleesschotel   ……   x €4 (enkel VVK) =   €……  

TOTAAL: € … 

 

Gelieve cash te betalen! De betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.Gelieve cash te betalen! De betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.Gelieve cash te betalen! De betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.Gelieve cash te betalen! De betaling kan NIET via de maandelijkse factuur.    Tarieven voorverkoop Tarieven voorverkoop Tarieven voorverkoop Tarieven voorverkoop tot 15tot 15tot 15tot 15    okokokoktober 201tober 201tober 201tober 2019999....    


