Beste buur

Beste buur

Ik ben ……………………………… en ik verkoop wafels voor scouts Parsival. Corona heeft er op
veel vlakken een moeilijk jaar van gemaakt en heeft jammer genoeg ook effect op de
manier van wafels verkopen (zo kunnen we bijvoorbeeld niet komen aanbellen bij de
buren). Toch zouden we graag veel verkopen dit jaar, aangezien sommige andere
evenementen door corona in het water vielen.
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Moest je dus geïnteresseerd zijn om wafels te bestellen dan mag je mij altijd contacteren
via dit nummer/emailadres om de bestelling, betaling en levering te regelen:
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Deze bestelling zal ik nadien coronaproef aan huis leveren (dit zou normaal 1 mei
gebeuren)!
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Vanille wafels 700gr (€5)
Chocolade wafels 700gr (€5)
Frangipane 700gr (€6)
Carré-confituur 700gr (€6)
Wafeltjesmix 700gr (€6)
Studentenhaver 250gr (€6)
Schilfertruffels Ballotin chocolade 250gr (€6)
Schilfertruffels Ballotin wit 250gr (€6)
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