Beste dames en heren,
Ik heb nog nooit zoveel moeite gehad met schrijven van een Nieuwsbrief
als met deze. Ik ga u namelijk vertellen dat wij per 30 JULI definitief sluiten.

Regelmatige bezoekers van onze winkel hebben hier al het een en ander
over gehoord, voor anderen is het waarschijnlijk helemaal nieuw.
Het besluit om te stoppen was erg moeilijk, zeker omdat we dit vorig jaar
totaal niet van plan waren. Helaas gooide zowel mijn gezondheid als die
van Kees toen hij eind vorig jaar een lichte beroerte kreeg, roet in het eten.
Ikzelf ben nog volop in de revalidatie en zal ook hierna niet meer de oude
zijn en terug kunnen naar het drukke leven van een ondernemer. Tel hierbij
op dat ons huurcontract afloopt, dan konden wij niets anders doen dan de
moeilijke beslissing te nemen om de winkel niet voort te zetten.
Omdat wij onze klanten niet in de kou wilde laten staan hebben we na deze
beslissing ook nog geprobeerd of er mensen waren die de winkel over wilde
nemen. Hierop hebben wij wel reacties gehad, maar helaas liepen deze op
niets uit.
Wij hebben dan ook vanaf heden OPHEFFINGSUITVERKOOP.
Op alle aanwezige artikelen krijgt u 40 % KASSAKORTING.
Er zitten een paar regeltjes aan:
- Voor bestellingen en artikelen die al voor u apart liggen geldt deze korting
NIET.
- Voor alles geldt OP = OP, er wordt niets meer besteld bij de groothandels
door ons.
- Webbestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Omdat
er in veel gevallen nog maar 1 exemplaar van het artikelen is, geldt dat als
de betaling/afhaling niet in de gestelde termijn gebeurd, het artikel weer in
de verkoop gaat.
- Webbestellingen vinden de korting op hun factuur terug, niet op de
orderbevestiging.
- Er wordt bij webbestellingen die verzonden moeten worden geen korting
verleend op de verzendkosten.

Wij hebben de afgelopen weken geprobeerd de webwinkel zo up-to-date
mogelijk te maken, er zijn door het opruimen van het magazijn ook artikelen
bij geplaatst.
Wij gaan proberen de website tijdens de uitverkoop ook zo up-to-date
mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat u iets besteld en dit vlak
daarvoor in de winkel verkocht is en hierdoor nog niet verwijderd is in de
webwinkel. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

Daarnaast wil ik iedereen die nog bestellingen heeft liggen vragen deze zo
spoedig mogelijk op te halen.
Mensen die kaarten in onze kaartenmolen hebben staan vragen wij zo
spoedig mogelijk de kaarten en eventueel het resterende bedrag van de
kaartverkoop te komen halen. Na 29 juli is dit niet meer mogelijk en zijn wij
genoodzaakt de resterende kaarten weg te doen.
En mocht u interesse hebben in de kaartenmolen zelf, deze is te koop.

Ziet u iets in de winkel waar u interesse in heeft vraag gerust of dit te koop
is. Alles, ook onze winkelinventaris, moet weg, dus misschien ziet u wel iets
dat u kunt gebruiken om uw hobbyartikelen in op te ruimen/uit te stallen. Wij
verkopen liever onze spullen aan onze klanten dan dat het straks naar een
opkoper gaat.
Omdat ook onze webwinkel dicht gaat en u dan de voorbeelden en de
eventuele werkbeschrijvingen hiervan niet meer zult kunnen bekijken heb ik
zo veel mogelijk van de afgelopen jaren op onze Pinterest pagina gezet. Ik
heb ongeveer een kleine 1000 kaarten/werkstukken voor u neergezet,
onderverdeeld in verschillende borden. Geniet ervan en gebruik ze als
voorbeeld of inspiratie voor uw eigen werk. Hieronder de link naar deze
pagina.
https://nl.pinterest.com/kelihobby/boards/
Er bevindt zich in de webwinkel linksboven een Pinterest knop, indien u
hierop klikt, komt u ook op de juiste pagina.
Wilt u onze Pinterest pagina blijven bezoeken, sla deze dan op in uw
Favorieten, want zodra de webwinkel sluit kunt u niet meer via deze knop
op de Pinterest pagina komen.

NIET VERGETEN:
- Laatste dag dat de Winkel open is in Leiden: Zaterdag 29 Juli.
- Laatste dag dat de Webwinkel open is: Zaterdag 22 Juli.
De webwinkel sluit eerder om de laatste bestellingen nog voor de winkel
sluiting af te handelen.
-Wij zijn vanaf Zaterdag 22 Juli niet meer te bereiken via het volgende email adres: info@kelihobby.nl, deze is namelijk gekoppeld aan de
Webwinkel.

U kunt ons blijven bereiken tot en met 1 September via
kelihobby@yahoo.com

Dit is de een na laatste Nieuwsbrief, eind juli kunt u van mij nog 1 x een
Nieuwsbrief verwachten.
Ik sluit daarom af met de voor ieder welbekende zin (met een kleine
aanvulling):
Ik wens u weer heel veel hobbyplezier, tot ziens in winkel of webwinkel en
wij hopen u deze laatste maand in groten getale te zien,

Lidy.

