
Naam lid: ____________________________________________

Adres: ___________________________________________ Postcode: _______________________ Plaats:

Team: _______________________Telefoon:  _________________________________ 

Geranium staand roze/bont

Let op: Afbeeldingen kunnen afwijken.
Bestellijsten inleveren op vrijdag 10 maart 2023 tussen 18u en 20u in de Korf. 

Digitale bestellijsten kunnen gemaild worden naar commercielecommissie@avoassen.nl. 
Het te betalen bedrag kunt u dan overmaken op IBAN NL42RABO0302836500 t.n.v. AVO.

Afhaaldagen plantenactie donderdag 13 april 2023 (tussen 13-17u en 18-20u) en vrijdag 14 april 2023 (tussen 10-12u en 13-16u). 
Meer info op: www.avoassen.nl/plantenactie-2023

Calibrachoa witHanggeranium roze/bont

BESTELLIJST PLANTENACTIE 2023

Hanggeranium rood Hanggeranium witGeranium staand wit

Calibrachoa Blauw Spaanse Margriet paars Spaanse Margriet wit

Geranium staand rood 

Kruis hieronder aan wat van toepassing is:

Haalt op donderdag 13 of vrijdag 14 april de bestelde planten (en potgrond) zelf op en bezorgt ze op de verkoopadressen.
De bestelde planten worden bij de verkoper thuis bezorgd op donderdag 13 of vrijdag 14 april en deze bezorgt ze op verkoopadressen.
Ziet echt geen kans de bestelde planten en potgrond zelf te bezorgen. Dit zal gebeuren op donderdag 13 of vrijdag 14 april door leden.       
Schenkt de provisie aan AVO.
Komt de provisie donderdag 13 april tussen 18.00u en 20.00u of vrijdag 14 april tussen 13.00u en 16.00u ophalen in De Korf.

mailto: commercielecommissie@avoassen.nl
www.avoassen.nl/plantenactie2022


Prijzen planten: per stuk € 3,= / per 3 stuks € 8,00 
Prijs zak potgrond 40 liter: € 5,00

Rood
Roze/
bont Wit Rood

Roze/
bont Wit Blauw Wit Paars Wit

POT
GRONDNaam Adres / Plaats

Geranium staand Hanggeranium Calibrachoa Spaanse Margriet
TOTAAL 

PLANTEN
TOTAAL 
BEDRAG

Nog te betalen

Vul bij overboeking het betaalde bedrag in:

Totaal 

postcode

Overboeking via de bankKies betaalwijze (selecteer):


	Blad1

	Naam lid: 
	Adres: 
	Plaats: 
	Telefoon: 
	Team: 
	NaamRow1: 
	Adres PlaatsRow1: 
	NaamRow2: 
	Adres PlaatsRow2: 
	NaamRow3: 
	Adres PlaatsRow3: 
	NaamRow4: 
	Adres PlaatsRow4: 
	NaamRow5: 
	Adres PlaatsRow5: 
	NaamRow6: 
	Adres PlaatsRow6: 
	NaamRow7: 
	Adres PlaatsRow7: 
	NaamRow8: 
	Adres PlaatsRow8: 
	NaamRow9: 
	Adres PlaatsRow9: 
	NaamRow10: 
	Adres PlaatsRow10: 
	NaamRow11: 
	Adres PlaatsRow11: 
	NaamRow12: 
	Adres PlaatsRow12: 
	NaamRow13: 
	Adres PlaatsRow13: 
	NaamRow14: 
	Adres PlaatsRow14: 
	Postcode: 
	Postcode1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 

	Group1: Off
	Group2: Off
	Afbeelding2_af_image: 
	GRood1: 
	GRood2: 
	GRood3: 
	GRood4: 
	GRood5: 
	GRood6: 
	GRood7: 
	GRood8: 
	GRood9: 
	GRood10: 
	GRood11: 
	GRood12: 
	GRood13: 
	GRoze1: 
	GRoze2: 
	GRoze3: 
	GRoze4: 
	GRoze5: 
	GRoze6: 
	GRoze7: 
	GRoze8: 
	GRoze9: 
	GRoze10: 
	GRoze11: 
	GRoze12: 
	GRoze13: 
	GRoze14: 
	GPaars1: 
	GPaars2: 
	GPaars3: 
	GPaars4: 
	GPaars5: 
	GPaars6: 
	GPaars7: 
	GPaars8: 
	GPaars9: 
	GPaars10: 
	GPaars11: 
	GPaars12: 
	GPaars13: 
	GPaars14: 
	HRood1: 
	HRood2: 
	HRood3: 
	HRood4: 
	HRood5: 
	HRood6: 
	HRood7: 
	HRood8: 
	HRood9: 
	HRood10: 
	HRood11: 
	HRood12: 
	HRood13: 
	HRood14: 
	HRoze1: 
	HRoze2: 
	HRoze3: 
	HRoze4: 
	HRoze5: 
	HRoze6: 
	HRoze7: 
	HRoze8: 
	HRoze9: 
	HRoze10: 
	HRoze11: 
	HRoze12: 
	HRoze13: 
	HRoze14: 
	CBlauw1: 
	CBlauw2: 
	CBlauw3: 
	CBlauw4: 
	CBlauw5: 
	CBlauw6: 
	CBlauw7: 
	CBlauw8: 
	CBlauw9: 
	CBlauw10: 
	CBlauw11: 
	CBlauw12: 
	CBlauw13: 
	CBlauw14: 
	HPaars1: 
	HPaars2: 
	HPaars3: 
	HPaars4: 
	HPaars5: 
	HPaars6: 
	HPaars7: 
	HPaars8: 
	HPaars9: 
	HPaars10: 
	HPaars11: 
	HPaars12: 
	HPaars13: 
	HPaars14: 
	CWit1: 
	CWit2: 
	CWit3: 
	CWit4: 
	CWit5: 
	CWit6: 
	CWit7: 
	CWit8: 
	CWit9: 
	CWit10: 
	CWit11: 
	CWit12: 
	CWit13: 
	CWit14: 
	SPaars1: 
	SPaars2: 
	SPaars3: 
	SPaars4: 
	SPaars5: 
	SPaars6: 
	SPaars7: 
	SPaars8: 
	SPaars9: 
	SPaars10: 
	SPaars11: 
	SPaars12: 
	SPaars13: 
	SPaars14: 
	SWit2: 
	SWit3: 
	SWit4: 
	SWit5: 
	SWit6: 
	SWit7: 
	SWit8: 
	SWit9: 
	SWit10: 
	SWit11: 
	SWit12: 
	SWit13: 
	SWit14: 
	SWit1: 
	PG1: 
	PG2: 
	PG3: 
	PG4: 
	PG5: 
	PG6: 
	PG7: 
	PG8: 
	PG9: 
	PG10: 
	PG11: 
	PG12: 
	PG13: 
	PG14: 
	GRood14: 
	Tot_GRoze: 0
	Tot_GPaars: 0
	Tot_GRood: 0
	Tot_HRood: 0
	Tot_HRoze: 0
	Tot_HPaars: 0
	Tot_CBlauw: 0
	Tot_CWit: 0
	Tot_SPaars: 0
	Tot_PG: 0
	Tot_SWit: 0
	Tot_PL1: 0
	Tot_PL2: 0
	Tot_PL3: 0
	Tot_PL4: 0
	Tot_PL5: 0
	Tot_PL6: 0
	Tot_PL7: 0
	Tot_PL8: 0
	Tot_PL9: 0
	Tot_PL10: 0
	Tot_PL11: 0
	Tot_PL12: 0
	Tot_PL13: 0
	Tot_PL14: 0
	Tot_PL: 0
	Bedrag_PL1: 0
	Bedrag_PL2: 0
	Bedrag_PL3: 0
	Bedrag_PL4: 0
	Bedrag_PL5: 0
	Bedrag_PL6: 0
	Bedrag_PL7: 0
	Bedrag_PL8: 0
	Bedrag_PL9: 0
	Bedrag_PL10: 0
	Bedrag_PL11: 0
	Bedrag_PL12: 0
	Bedrag_PL13: 0
	Bedrag_PL14: 0
	Totaal1: 0
	Totaal2: 0
	Totaal3: 0
	Totaal4: 0
	Totaal5: 0
	Totaal6: 0
	Totaal7: 0
	Totaal8: 0
	Totaal9: 0
	Totaal10: 0
	Totaal11: 0
	Totaal12: 0
	Totaal13: 0
	Totaal14: 0
	Betaald: 0
	Totaal_tot: 0
	Nog te betalen: 0
	Group3: Off


