De kerstpakketten van
Keurslagerij Schaafsma
Als u écht iets origineels wilt geven met de feestdagen!
De feestdagen komen steeds dichterbij en dat betekent dat u de kans heeft om uw
medewerkers en relaties te verrassen met een origineel en lekker kerstpakket.

Keurslager
cadeaukaart

rollade
en wijn

Het ideale kerstcadeau
voor uw relaties en medewerkers in leuke cadeauverpakking. Verkrijgbaar
in ieder gewenst bedrag,
en kan in delen worden
besteed.

Een handgeknoopte
varkensrollade en een
mooie fles witte of rode
wijn in een cadeauverpakking. Uitermate geschikt
voor de feestdagen!

Tapasplank
Met deze verzameling van
lekkernijen is een tapasavondje helemaal compleet. Dit pakket wordt
geleverd in een mandje
met cellofaanpapier. De
ontvanger
zal er
absoluut
blij mee
zijn!

Keurslagerij Schaafsma
Torenstraat 53, West-Terschelling
Tel. 0562-44 23 32
info@schaafsma.keurslager.nl – www.schaafsma.keurslager.nl

Schaafsma

Deluxe
keurpakket
De naam zegt het al; dit
pakket is een topper.
Het is gevuld met de
lekkerste producten uit
onze winkel en daarnaast
nog wat extra’s om het
feest compleet te maken.
De ontvanger van dit
pakket is zo geheel voorbereid op de komende
feestdagen!
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Ja, ik bestel graag de volgende kerstpakketten:
……x Cadeaukaart t.w.v. …… euro
……x Rollade & fles wijn rood/wit à € 15,00 per stuk

❍ Ja, ik wil bij de bestelde pakket een gratis kaartje bij
laten voegen met de volgende tekst ........................

……x Tapasplank à € 30,00 per stuk

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

……x Deluxe keurpakket à € 75,00 per stuk

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

Factuurgegevens:
Bedrijfsnaam ...................................................................................................................................................................
Contactpersoon ..............................................................................................................................................................
Adres ..............................................................................................................................................................................
Postcode+woonplaats .....................................................................................................................................................
Email adres .....................................................................................................................................................................
Aflevering
Datum ophalen/bezorgen (uiterlijk woensdag 19 december):……………
❍ Ik kom de kerstpakketten afhalen bij Keurslagerij Schaafsma
❍ Ik wil de kerstpakketten laten bezorgen op 1 en het volgende adres (gratis)……………………
❍ Ik wil de kerstpakketten laten bezorgen op diverse adressen. De kosten hiervan bedragen € 1,- per pakket.
Voeg alstublieft een lijst toe waar de kerstpakketten bezorgd mogen worden.

