abraham of
sarah
een creatie op zich een
echte fruitige verrassing
voor de jubelaris
grote bak (maat
60x40cm. )royaal
gevuld met zoveel
mogelijk 1e kwaliteit
Hollands fruit en
groenten
€42,50 per stuk

				

F
E
O
R
fruitstuk puur Hollands
P
K
€57,50
R
E
W
K
U
R
D
		

grote bak (maat 60x40cm.) royaal gevuld
met zoveel mogelijk 1e kwaliteit Hollands
fruit en groenten

soort fruitschaal ...................
prijs
		
€...........
bezorgkosten
€...........

afleverdatum

bezorgen  /  afhalen

datum

....... dag     ...... ...../20....

voorkeur tijd 			

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

fruitmanden en
relatiegeschenken

per stuk

factuur gegevens

naam besteller			

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

naam bedrijf				...........................................
adres					...........................................
postcode				...........................................
woonplaats				...........................................
telefoonnummer			

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

email adres				...........................................
bezorgadres
naam					...........................................
adres					...........................................
postcode				...........................................
woonplaats				...........................................

Westlands Unicum €85,00 PER stuk
woorden zijn overbodig, maar
exclusiviteit ten top
indien gewenst kan het tegen meerprijs
aangevuld worden met een fles wijn

telefoonnummer			

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

gegevens kaartje
.............................................................................................
.............................................................................................

Het ideale geschenk voor elke gelegenheid.
zoals;
beterschap
relatiegeschenk
verjaardag
jubileum
zomaar een attentie
Een volwaardig en duurzaam geschenk boordevol
vitamine en zoveel mogelijk smaakvolle
streekproducten.

De Vitaminetuin
Hoofdstraat 58
2678CL De Lier
telefoon;
0174518302
mail ;
vitaminetuin@live.nl
site ;
www.vitaminetuin.nl

bakje gezond

opkikkertje
om iemand op te
vrolijken met gezonde
producten.
€16,00 PER SCHAAL

om iemand op te
vrolijken met gezonde
producten.

F
E
O
€16,00
R
P
opkikkertje
groentenbak
K jubileum
R
€16,00
E
W
€30,00
K
rondje van de
zaak
U
vitamientjes
R
€20,00 D
€29,50
presentje

een doosje of kistje
met gezonde
producten.
PER stuk

een praktische doos
gevuld met klasse fruit
en een fles met verse
vruchtensap naar keuze
PER DOOS

€27,50 PER schaal

fruitschaal
vers fruit

bijzonder leuk en
exclusief geschenk
voor uw relaties en
bekenden.
decoratief en bruikbaar
€27,50 PER SCHAAL

bakje
regionaal
iemand op een
bijzondere manier
verrassen met gezonde
streek producten
€22,50 PER Stuk

mooie groentenbak
met dagverse groenten
versiert met cijfers in
groenten.
PER SCHAAL

decoratief schaaltje
vers fruit en/of
fles verse vruchtensap
PER SCHAAL

nootjes extra
een praktische schaal
gevuld met fruit van
het seizoen, verse
nootjes naar keuze en
een fles verse
vruchtensap naar keuze
€25,00 PER schaal

luxe zilverkleurige
schaal boordevol
gezonde producten
PER SCHAAL

schaal de luxe
om iemand op te
vrolijken met gezonde
producten.
€35,00 PER SCHAAL

kistje westland
kistje gevuld met groenten en/of fruit en
zoveel mogelijk verse streek produkten
de vulling is afhankelijk van
beschikbaarheid in de seizoenen
€37,50 PER kistje

