Lunchbox „Globe“

Lunchbox „Globe“

Bestelling | Aanvraag
Bestelling

Aanvraag

Uw leverings- en betalingsvoorwaarden zijn mij bekend.
(Onze algemene voorwaarden vindt u op onze site via: www.vkf-renzel.nl/AVV)
Artikelnummer

Artikelnaam | Omschrijving

Minimumbestelwaarde: €30,- anders €5,- ordertoeslag.
Opdrachten onder €10,- kunnen helaas niet worden uitgevoerd.
Alle prijzen zijn excl. BTW en vrachtkosten.

Klantnummer
Bedrijfsnaam
T.a.v. dhr. | mevr

Alleen in te vullen door bestaande klanten.

Aantal

Prijs per stuk

Totaalprijs

Totaalprijs excl. BTW:

www.vkf-renzel.nl
www.vkf-vacuumvormtechniek.nl

+31 (0) 315-659999

verkoop@vkf-renzel.nl

verkoop@vkf-renzel.nl

„Uw actieve VERKOOPADVISEUR“
(hoofdcatalogus, 1.126 pagina’s)

Straat
Postcode |
Woonplaats
BTW-nummer
E-mail
Telefoonnr.

Als u zich abonneert op de VKF Renzel e-mail
nieuwsbrief, dan ontvangt u regelmatig informatie
van ons over nieuwe producten per e-mail.
U hoeft hiervoor alleen uw e-mail adres te geven.
Indien u de VKF Renzel e-mail nieuwsbrief niet meer
wilt ontvangen, kunt u deze te allen tijde opzeggen.
Stuur mij de VKF-Renzel nieuwsbrief per e-mail

Faxnr.
Besteldatum

VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58-60 • NL-7091 HR Dinxperlo
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

Lunchbox „Globe“

Lunchbox „Globe“

Onze lunchbox „Globe” incl. 4c InMould label
2-in-1 lunchbox „Globe”
twee wordt één! Een groot broodvak en een apart vakje.
Ruimte genoeg voor uw slogan en uw maaltijd.
In het extra vakje kunt u een appel, een klein bekertje
joghurt of andere lekkernijen meenemen.
Materiaal: polypropyleen (PP Random);
afmeting: 195 x 143 x 65 (B x H x D)
40.1111.

U heeft de keuze uit de volgende standaard kleuren:

blauw (Pantone 286)

rood (RAL 3020)

Speciale kleuren

Voorbeeld: donkergrijs
geel (RAL 1018)

Voorbeeld: oud roze

groen (RAL 6029)

Voorbeeld: turquoise

oranje (RAL 2004)

transparant
met InMould voorbeeld

Al vanaf 100 stuks is InMould-labeling
mogelijk met uw eigen slogan!
Voorbeeld: violet
2
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