
Wafelverkoop Parsival 

Beste leden, ouders, oud-scouts, sympathisanten, 

Hier zijn we weer met onze befaamde wafeltjesverkoop. We zijn een vereniging met veel leden en 

leiding en hopen er wederom een succes van te maken! We verkopen chocolade- en vanillewafels, 

frangipanes, carré-confituur, studentenhaver en overheerlijke truffels. Dit jaar breiden we ons 

assortiment uit! We hebben gezorgd voor een waardige nieuwkomer... Nieuw dit jaar is de verkoop 

van zeevruchten! 

Op 28 januari 2023 willen we graag starten met onze wafelverkoop. Klop eens aan bij jullie lieve buren, 

ga deur-aan-deur verkopen, vraag aan je ouders om te verkopen aan hun lieftallige collega’s en hoor 

eens bij familie en vrienden of hun nieuwjaarsdieet er een doos zoetigheid kan bijnemen. Probeer 

zoveel mogelijk dozen te verkopen… want hard werk wordt beloond! De tien leden met de meest 

verkochte eenheden krijgen bij afhaling een verrassing. Hopelijk val jij in de prijzen…    

Onderaan deze brief is een strookje bijgevoegd. Hierop zie je het overzicht van wat we verkopen dit 

jaar. Via dit strookje kan je de volledige bestelling samenvatten zodat jullie achteraf nog weten wat 

jullie allemaal besteld hebben. Via de site kunnen jullie eventueel individuele strookjes uitprinten, 

zodat ook de kopers een bevestiging hebben van hun aankoop. Jullie verkochte eenheden kan je ons 

bezorgen door op de site (www.parsival.be) door te klikken naar de bestellingslink of onderstaande 

QR-code te scannen met je smartphone. Gelieve je bestelling ten laatste op woensdag 15 februari 

2023 door te geven. De betaling gebeurt via de bestellingslink of via overschrijving.  

Op zaterdag 4 maart tussen 10u00 en 12u00 kan je de wafels komen afhalen aan het lokaal. Je zal bij 

het invullen van de bestellingslink een tijdslot moeten kiezen waarbinnen je de wafels kan komen 

ophalen. Nadien dienen jullie de wafels zelf aan de kopers te bezorgen.  

Alvast bedankt! Wat zouden we toch zonder jullie zijn… ☺ 

Parsival leiding 

 

 
X Vanillewafels (700 gr)                       € 6,00 € 

X Vanillewafels chocolade (700 gr)   € 6,00 € 

X Frangipane (700 gr)                          € 7,00 € 

X Carré-confituur (700 gr)                   € 7,00 € 

X Wafeltjesmix (700gr)                        € 7,00 € 

X Studentenhaver (250 gr)                  € 7,00 € 

X Schilfertruffels chocolade (250gr)  € 7,00 € 

X Zeevruchten (250gr)                         € 7,00 € 

 Totaal € 
Nog vragen of problemen? Stuur gerust 

een mailtje naar wafel@parsival.be 

Scan mij met je smartphone 

om via deze weg je 

bestelling door te geven! 

 


