
 

Wafel- en wijnverkoop SK Heffen 
Naam verkoper:  Telefoon verkoper: 

Naam koper: kocht en betaalde de volgende artikelen: 
  

_____ x een doos van 700gr vanillewafels natuur – 6€ per doos _____ x een doos van 6 flessen Sauvignon blanc van ‘the Fishwives 
         Club’ – €60 per doos 

_____ x een doos van 700gr chocoladewafels  – 6€ per doos _____ x een doos van 6 flessen Merlot van ‘the Fishwives Club’ – 
         €60 per doos 

 _____ x een doos van 3 flessen Sauvignon blanc en 3 flessen Merlot 
         van ‘the Fishwives Club’ – €60 per doos 

 

Koper betaalde met cash of payconiq in totaal: Euro 

Afgesproken leverdatum* met de verkoper (optioneel): 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. * De bestelling kan door de verkoper op zaterdag 22 oktober 2022 of zondag 23 oktober 2022 worden 
opgehaald tussen 10u en 16u op Complex A van SK Heffen. Daarna zal hij ze u bezorgen conform de afspraak die u met hem maakte. 
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