Dordrecht, Maart 2019,

Geachte Relatie,
Wij hebben alweer van de eerste zonnige lentedagen mogen genieten! Altijd wanneer
het voorjaar zich aankondigt krijgen onze bakkers de lentekriebels, het enthousiasme
om nieuwe producten te bedenken is dan niet te stoppen. Daarom attenderen wij u
graag op ons uitgebreide Paas assortiment.
Wij zijn al jaren gespecialiseerd in de levering van mooie en feestelijke geschenken
met een persoonlijk tintje aan onze relaties. Onze producten zijn voorzien van een
feestelijke cadeauverpakking, de luxe opmaak eieren worden net als de Paasbroden
nog eens extra in een mooie geschenkdoos verpakt. De cellofaan Paas eieren, zijn in
een doorzichtige folie als cadeau verpakt.
In de bijlage treft u naast de product foto’s ook onze beknopte prijslijst aan, alsmede
een Email formulier waarop u uw bestelling kunt invullen.
De productie van luxe Paaseieren neemt een ruime voorbereidingstijd in beslag,
daarom is het belangrijk uw order tijdig te ontvangen (vóór 1 april) zodat wij uw
opdracht correct uit kunnen voeren.
Uiteraard kunt u ook telefonisch of per fax bestellen, het adres vindt u op het
bestelformulier.
Voor speciale wensen en vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
In afwachting van uw gewaardeerde order,
Met vriendelijke groet,

Dirkjan Korteweg
Dirkjan@bakkerkorteweg.nl

Prijslijst Pasen 2019 Bakkerij Korteweg
Vermelde Prijzen zijn exclusief 9 % BTW, inclusief bezorging op één adres.
Voor separate bezorging wordt in overleg de prijs vastgesteld.
Luxe opmaak eieren 20 cm (Foto 1)
Gevuld met bonbon- eitjes in een chocoladeschaal. Standaard melkchocolade, op
aanvraag wit en puur leverbaar. Verpakt in een luxe folie per stuk € 34,95
Paaseieren cellofaan (foto 2)
Gewicht 450 gram
10-25
stuks € 16,75
26-50
stuks € 16,45
51-75
stuks € 16,20
76-100
stuks € 15,90
101-150
stuks € 15,60
151-200
stuks € 15,30
> 200
stuks € 14,95
Paasstollen (foto 3)
Gewicht 1000 gram
10 - 25
stuks €
26- 50
stuks €
51-75
stuks €
76-100
stuks €
101-150
stuks €
151-200
stuks €
> 200
stuks €

8,36
8,16
8,02
7,89
7,72
7,55
7,28

Roomboter-Paastulband (geel, rose of groen) (foto 4)
Gewicht ca 750 gram
Gevuld met chocolade- eitjes
Per stuk
€ 15,95
Zonder vulling
per stuk
€ 12,45
Diverse Chocolade Holfiguren (foto 5)
prijs op aanvraag.
Geschenktasje Pasen (foto 6)
Een vrolijke tas gevuld met diverse lekkernijen, bijvoorbeeld:
- Hazen koek
- Paas stol 350 gram
- zakje luxe chocolade eitjes
- Paas Cake- Ei
Prijs per tasje vanaf € 14,50

EMAIL BESTELFORMULIER
Bakker Korteweg
Info@bakkerkorteweg.nl
Fax: 078-6165492

Afzender:
Afleveradres:
Postcode + Woonplaats:
Contactpersoon Mevr.- Dhr.:
Email adres
Factuuradres:
Telefoonnummer:
Onze bestelling:
Luxe opmaak eieren 17 cm
Cellofaan- paaseieren 450 gram
Paasbroden
Paastulband gevuld/ongevuld
Geschenktasje Pasen
O

Wij willen een andere Paasspecialiteit, neem s.v.p.
contact met ons op.

Deze Order leveren op:
Datum:

dag
April 2019

Voormiddag / namiddag *
-----------------------------------------------Naam:
Datum:

Handtekening:

