
BEWAARSTROOKJE 

Naam leerling: 

………………………………………………………………… 

Naam koper: 

………………………………………………………………… 

...................... Eierkoekenpakketten    

...................... Zuivelpakketten 

...................... Groentepakketten 

...................... Chocoladepakketten 

...................... Koekjespakketten 

...................... Pannenkoekenpakketten 

 Koper haalt de pakketten zelf af in      

    BaMo (Rozenstraat) op vrijdag   

    20.10.2017 tussen 11.35u en 13.15u  

    OF tussen 15.00u en 17.00u.  

    Noteer  de naam van de leerling! 

 Leerling haalt de pakketten zelf af 

 Ik laat de pakketten thuis  

    bezorgen op vrijdag 20.10.2017 

    vanaf 17.00u op volgend adres 

  

………………………………………………………………. 
      

                                
 

BEWAARSTROOKJE 

Naam leerling: 

……………………………………………………………………

Naam koper: 

…………………………………………………………………….

..................... Eierkoekenpakketten    

...................... Zuivelpakketten 

...................... Groentepakketten 

...................... Chocoladepakketten 

...................... Koekjespakketten 

...................... Pannenkoekenpakketten 
 

 Koper haalt de pakketten zelf af in      

    BaMo (Rozenstraat) op vrijdag   

    20.10.2017 tussen 11.35u en 13.15u  

    OF tussen 15.00u en 17.00u.  

    Noteer de naam van de leerling! 

 Leerling haalt de pakketten zelf af 

 Ik laat de pakketten thuis   

    bezorgen op vrijdag 20.10.2017  

    vanaf 17.00u op volgend adres 

  

………………………………………………………………. 

       BESTELBON PAKKETTENVERKOOP 

 

  Naam leerling: …………………………………………………………………..      Klas:  ……..…….. 

  Naam koper:    

  …………………………………………….…………………………………………………………..……… 

  Adres koper:……………………………………………….…………………………………………..…………. 
 

  Bestelt: Eierkoekenpakketten   …………….……. X 6 Euro = …………………Euro 

 Zuivelpakketten           ………….………. X 6 Euro = …………………Euro 

          Groentepakketten …………………. X 6 Euro = …………………Euro 

  Chocoladepakketten  …………………. X 6 Euro = …………………Euro 

 Koekjespakketten …………………. X 6 Euro = …………………Euro 

 Pannenkoekenpakketten …………………. X 6 Euro = …………………Euro 

 

   Koper haalt de pakketten zelf af in BaMo (Rozenstraat) op vrijdag  

      20.10.2017 tussen 11.35u en 13.15u OF tussen 15.00u en 17.00u.  

   Leerling  haalt de pakketten zelf af aan school voor de koper 

   Ik laat de pakketten thuis bezorgen (enkel in Moorsele) op  

     vrijdag 20.10.2017 vanaf 17.00u op volgend adres:     

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  

                                                                              
  

   BESTELBON PAKKETTENVERKOOP 

 

  Naam leerling: …………………………………………………………………..      Klas:  ……..…….. 

  Naam koper:    

  …………………………………………….…………………………………………………………..……… 

  Adres koper:………………………………………………….…………………………………………..…………. 
 

  Bestelt: Eierkoekenpakketten   …………….……. X 6 Euro = …………………Euro 

 Zuivelpakketten           ………….………. X 6 Euro = …………………Euro 

          Groentepakketten …………………. X 6 Euro = …………………Euro 

  Chocoladepakketten  …………………. X 6 Euro = …………………Euro 

 Koekjespakketten …………………. X 6 Euro = …………………Euro 

 Pannenkoekenpakketten …………………. X 6 Euro = …………………Euro 

 

   Koper haalt de pakketten zelf af in BaMo (Rozenstraat) op vrijdag  

      20.10.2017 tussen 11.35u en 13.15u OF tussen 15.00u en 17.00u. 

   Leerling  haalt de pakketten zelf af aan school voor de koper 

   Ik laat de pakketten thuis bezorgen (enkel in Moorsele) op  

     vrijdag 20.10.2017 vanaf 17.00u op volgend adres:    

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 


