Beste Lionsvriend,
De Centennial komt eraan!
Vele clubs zullen dit evenement met de nodige luister vieren, er zal veel
champagne geschonken worden… Maar, hebt u wel de geschikte glazen daarvoor?
Lions Club Brugge biedt u de mogelijkheid een ongekende sfeer te geven aan deze
verjaardag!!!
Wij bieden u speciaal gegraveerde champagneglazen van het type “Schott Zwiesel
champagnekelk 77 VINA 8465” (met mousseerpunt) aan, tegen uitzonderlijke voorwaarden!!
Daarbij zijn de glazen gegraveerd met de tekst “Lions Club International 1917-2017” op de voet.
Normale winkelprijs voor deze Schott Zwiesel Champagnekelk: 59.70 € per doos van 6 glazen
(niet gegraveerd!, klik hier)
UW PRIJS:
Bij afname van:

1 tot 20 dozen: 40 € per doos (= 33% korting!)*
21 tot 50 dozen: 35 € per doos (= 41% korting!)*
meer dan 50 dozen: 30 € per doos (= 50% korting!)*

De gravering krijgt u er gratis voor niks bij!!
* Deze prijs is enkel geldig voor het aantal dozen op de bestelbon vermeld. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.

TIP:
Profiteer er tevens van om de sociale kas van uw club te spijzen en verkoop deze glazen aan
uw vrienden en kennissen, aan een prijs die u zelf bepaalt. Het zal toch goedkoper zijn dan in
de winkel!!!!
Binnenkort zal één van onze leden met u contact opnemen om meer details te verschaffen
over dit aanbod en om uw bestelling te noteren
VUL SNEL ONDERSTAANDE BESTELBON IN en stuur die door naar:
Jean-Michel Meertens
Kasteeldreef 11
8210 Loppem
Of per mail naar jmmeertens@telenet.be

LIONSCLUB BRUGGE v.z.w.

_______________

Charter 1957
Meetings
1ste donderdag 19.45u
Hotel Weinebrugge
Leikendreef 1
8000 Brugge
tel. : 050 38 44 40
Rek. : BE47 2800 4838 7980
Ond. Nr. : BE 0408 662 483
-------------------------------------

BESTELBON “CENTENNIAL” CHAMPAGNEGLAZEN
Naam: …………………………………………………………………………………………………...
Lions club: …………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bestelt ………………. dozen gegraveerde “Centennial” champagneglazen (6 Schott Zwiesel Champagnekelken per doos)
Aan de prijs van

1 tot 20 dozen: 40 € per doos (= 33% korting!)
21 tot 50 dozen: 35 € per doos (= 41% korting!)
meer dan 50 dozen: 30 € per doos (= 50% korting!)

Totaal te betalen: ………… dozen X …………. € per doos = ……………….. EURO
Deze prijs is enkel geldig voor het aantal dozen op deze bestelbon vermeld.
OPMERKINGEN ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
DATUM:

HANDTEKENING:

