
Chiro Mutsaard  -   De Wafelslag  
  
Wil je zaterdag 30 november 2019 smullen van lekkere wafels, truffels, marsepein of een heerlijke frangipane tegen  
democratische prijzen?  Vul nu onderstaande bestelbon in en geef ze aan iemand van de leiding van Chiro Mutsaard. 
Op die manier kunt u genieten van onze lekkernijen en ondertussen steunt u de jeugdbeweging.  
Daarom bestel ik:  
  
                       ____ Vanillewafels (700gr) 5.00 euro.           =   ____ euro  
    ____ Vanillewafels met chocolade (700gr) 5.00 euro.     =   ____ euro  
     ____ Schilfertruffels - Ballotin (200gr) 3.50 euro.    =   ____ euro  
    ____ Artisanale marsepein (250gr) 3.50 euro.      =   ____ euro  
    ____ Frangipane (700gr) 5.00          =   ____ euro  
       
Totaal te betalen                = ____________ euro  
  
Uw bestelling zal zaterdag 30 november 2019 geleverd worden tussen 10u. en 16u. en dit enkel in de volgende 
gemeenten : Laken, Neder-over-Heembeek, Strombeek-Bever, Grimbergen, Beigem, Koningslo, Vilvoorde, Meise, 
Wolvertem en Wemmel.  
Of u kan uw bestelling zelf  komen afhalen op zondag 1 december 2019 om 14u. in onze chirolokalen, Stalkruidlaan 
13 (onder de Kring), 1020 Laken.  
  
Ter herinnering: De dozen 0 moeten zaterdag geleverd worden  0 worden zondag afgehaald Gelieve ook het geld te 
geven bij de bestelling.  
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

     (Naam verkoper)  _______________________  
          (Chiro-afdeling)     _________________ ____  

  
NAAM : _______________________________________________________  
  
Bestelt   ____ Vanillewafels (700gr) 5.00 euro.           =   ____ euro  
    ____ Vanillewafels met chocolade (700gr) 5.00 euro.     =   ____ euro  
     ____ Schilfertruffels - Ballotin (200gr) 3.50 euro.    =   ____ euro  
    ____ Artisanale marsepein (250gr) 3.50 euro.      =   ____ euro  
    ____ Frangipane (700gr) 5.00          =   ____ euro  
       
Totaal te betalen                = ____________ euro  
  
Dit bedrag              0 betaald         +ev. Drinkgeld: ____ euro.  
  
Deze bestelling  
0 moet zaterdag 24 november 2018 afgeleverd worden op volgend adres:   
STRAAT: _______________________________________ NR: __________  
GEMEENTE: __________________________________________________  
Indien er niemand thuis is, laat ik de dozen   0 bij de voor- of achterdeur  
             0 bij de buren, NR: ____  
             0 in de lokalen en kom ze zelf halen die zaterdag  
0 worden zondag 25 november 2018 afgehaald om 14 uur. Gelieve ook het geld te 
geven bij de bestelling.  


