
Aantal Prijs Aantal Prijs
X 5,00 € = X 5,00 € =
X 5,00 € = X 5,00 € =

TOTAAL: € TOTAAL: € 
Chocoladewafeltjes (doos 700gr.)

Vanillewafeltjes (doos 700gr.)
Soort

Knip deze formuliertjes uit en geef ze ingevuld aan de koper

Wij nodigen u graag uit een kijkje te nemen op onze vernieuwde website!

dit document is terug te vinden op de website, www.gentknights.be, onder "info - documenten"

Gent Knights Baseball en Softball club

De wafeltjes kunnen vanaf Maandag 4 Juni geleverd worden

Ten voordele van de aankoop van nieuw materiaal
 verkopen wij, de "Gent Knights", heerlijke wafeltjes.

www.gentknights.be

De Gent Knights BBSC vzw en vooral de spelers danken u voor uw steun!

Gent Knights Baseball en Softball club
Ten voordele van de aankoop van nieuw materiaal

 verkopen wij, de "Gent Knights", heerlijke wafeltjes.

Soort
Vanillewafeltjes (doos 700gr.)

Chocoladewafeltjes (doos 700gr.)

Wij nodigen u graag uit een kijkje te nemen op onze vernieuwde website!
De wafeltjes kunnen vanaf Maandag 4 Juni geleverd worden

www.gentknights.be

De Gent Knights BBSC vzw en vooral de spelers danken u voor uw steun!

Aantal Prijs Aantal Prijs
X 5,00 € = X 5,00 € =
X 5,00 € = X 5,00 € =

TOTAAL: € TOTAAL: € 

Gent Knights Baseball en Softball club
Ten voordele van de aankoop van nieuw materiaal

 verkopen wij, de "Gent Knights", heerlijke wafeltjes.

Soort

Gent Knights Baseball en Softball club
Ten voordele van de aankoop van nieuw materiaal

 verkopen wij, de "Gent Knights", heerlijke wafeltjes.

Soort
Vanillewafeltjes (doos 700gr.)

Chocoladewafeltjes (doos 700gr.)

De wafeltjes kunnen vanaf Maandag 4 Juni geleverd worden
Wij nodigen u graag uit een kijkje te nemen op onze vernieuwde website!

www.gentknights.be

De Gent Knights BBSC vzw en vooral de spelers danken u voor uw steun!

Vanillewafeltjes (doos 700gr.)
Chocoladewafeltjes (doos 700gr.)

De wafeltjes kunnen vanaf Maandag 4 Juni geleverd worden
Wij nodigen u graag uit een kijkje te nemen op onze vernieuwde website!

www.gentknights.be

De Gent Knights BBSC vzw en vooral de spelers danken u voor uw steun!


