Inschrijvingsfiche Moederdagontbijt
10 mei 2015

VKSJ Zutendaal

Inschrijvingsfiche Moederdagontbijt
10 mei 2015

VKSJ Zutendaal

Naam: ............................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................
Telefoon: ......................................................................................................

Naam: ............................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................
Telefoon: ......................................................................................................

In een ontbijt (1 persoon) zitten allerlei lekkere dingen:
- 2 broodjes en 1 croissant
- kaas, hesp, choco en confituur
- 1 ei
- fruitsap en thee
- yoghurt
- 1 stuk fruit
- optioneel: fles cava (+ €7)

In een ontbijt (1 persoon) zitten allerlei lekkere dingen:
- 2 broodjes en 1 croissant
- kaas, hesp, choco en confituur
- 1 ei
- fruitsap en thee
- yoghurt
- 1 stuk fruit
- Optioneel: fles cava (+ €7)

De prijs van 1 ontbijt is €8.
Het ontbijt kan op zondag 10 mei tussen 8.00u – en 10.00u worden
afgehaald. Wil je het moederdagontbijt graag aan huis geleverd hebben?
Voor €2,5 euro (per bestelling) brengen wij het bij je langs (enkel binnen
Zutendaal).
Ontbijt/ Leveren
Prijs
Aantal
Totaal €
Ontbijt
€8
Leveren aan huis
€2,5
/
Fles cava (75 cl)
€7

De prijs van 1 ontbijt is €8.
Het ontbijt kan op zondag 10 mei tussen 8.00u – en 10.00u worden
afgehaald. Wil je het moederdagontbijt graag aan huis geleverd hebben?
Voor €2,5 euro(per bestelling) brengen wij het bij je langs (enkel binnen
Zutendaal).
Ontbijt/ Leveren
Prijs
Aantal
Totaal €
Ontbijt
€8
Leveren aan huis
€2,5
/
Fles cava (75cl)
€7

Totaal

Totaal

Ik wil mijn ontbijt graag geleverd hebben (zet een kruisje):
Uur
X
tussen 8.00u – 8.30u (ongeveer)
tussen 8.30u – 9.00u (ongeveer)
tussen 9.00u – 9.30u (ongeveer)
tussen 9.30u – 10.00u (ongeveer)

Ik wil mijn ontbijt graag geleverd hebben (zet een kruisje):
Uur
X
tussen 8.00u – 8.30u (ongeveer)
tussen 8.30u – 9.00u (ongeveer)
tussen 9.00u – 9.30u (ongeveer)
tussen 9.30u – 10.00u (ongeveer)

O Betaald

O Betaald

O Niet betaald

Breng dit formulier binnen bij de leiding voor 3 mei

O Niet betaald

Breng dit formulier mee op 10 mei

