
Naam lid: __________________________________________

Adres:     __________________________________________     Postcode: ________________      Plaats:  _________________________________

Telefoon:  __________________________________________     Team: ______________________

Kruis hieronder aan wat van toepassing is:

Haalt op vrijdag 5 november de bestelde viooltjes, bollen en/of complete manden zelf op en bezorgt ze op onderstaande adressen.
De bestelde bollen, manden of bloemen worden bij de verkoper thuis bezorgd op vrijdag 5 november en deze bezorgt ze op verkochte adressen. 
Verkoper ziet echt geen kans de bestellingen zelf te bezorgen. Dit zal gebeuren op vrijdag 5 november door leden.
Ik schenk de provisie aan AVO.
Ik kom de provisie vrijdag 5 november uur ophalen in De Korf.

Tray met 6 grote winterviolen Zak potgrond 20 Liter

Afbeeldingen kunnen afwijken.

25 voorjaarsbollen in mand Zak met 25 voorjaarsbollen (mix)

BESTELLIJST BOLLENACTIE 2021

Bestellijsten inleveren op vrijdag 8 oktober 2021 tussen 18.00 uur en 20.00 uur in De Korf. 
Bestellijsten kunnen ook gemaild worden naar commercielecommissie@avoassen.nl. 

Het te betalen bedrag kunt u dan overmaken op IBAN NL42RABO0302836500 t.n.v. AVO

Afhaaldag planten vrijdag 5 november (12.00-20.00 uur)

mailto: commercielecommissie@avoassen.nl


Prijzen:  
* Rieten mand inclusief 25 bloembollen (100 day flowers) en grond: € 19,50
* Zak met 25 bloembollen (100 day flowers): € 8,00;  2 zakken voor 15,00
* Tray met 6 grote winterviolen (assorti): € 3,50
* Zak potgrond 20 liter: € 3,50
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