Relatiegeschenken Kerst 2018
Bestelformulier

Bedrijf:

………………………………….……………………………………

Postcode:

…………..

Contact persoon:

dhr./mevr. ……………………………………………………………

Functie:

…………………………...…………….

Email :

…………………………………………..

Gewenste leverdatum:

……/……… / 2018

Plaats

………………………………….

Wij bieden dit jaar drie zorgvuldig voor u samengestelde relatiegeschenken aan in drie prijsniveaus.
Negen pakketten in totaal. U kunt kiezen of u zelf het geschenk aanbiedt (blad 1) of dat wij dit geheel voor
u verzorgen (blad 2).
Hieronder hebben wij de twee opties voor u uitgewerkt. U kunt dit document digitaal invullen, opslaan en
dat naar ons mailen; of desgewenst uitprinten, invullen, scannen en mailen.
Wij bevestigen uw opdracht standaard met de nota gedateerd 1 december 2018 en verzenden vanaf 10
december, nadat de nota is voldaan. Wij hanteren het first-in first-out systeem voor onze orderafhandeling.

U brengt het pakket zelf naar uw relatie.
Wij leveren uw bestelling verpakt in omdozen af op één adres.

Mooi wit 1
Mooi rood 1
Mooi mix 1

Grüner Veltliner
Zweigelt DAC
Grüner Veltliner

Prijs /
vanaf 12
vanaf 24
pakket
pakketten pakketten
+ Chardonnay Heideboden € 19,01 €
16,53 €
14,88
+ Blaufränkisch
€ 19,63 €
17,15 €
15,50
+ Blaufränkisch
€ 19,83 €
17,36 €
15,70

Luxe wit 1
Luxe rood 1
Luxe mix 1

Grüner Veltliner FIGARO
Zweigelt Reserve
Grauburgunder Rohrjoch

+ Chardonnay New Style
+ St. Laurent vom Kiesel
+ St. Laurent vom Kiesel

€ 27,27
€ 24,55
€ 24,09

€
€
€

24,38
21,69
21,61

€
€
€

22,31
19,59
19,96

Premium wit 2
Premium rood 2
Premium mix 2

Chardonnay Premium
Remanenz (Zw/BF/SL)
Chardonnay Premium

+ Massiv White
+ Sacris Premium
+ Massiv (BF/Ra/Zw)

€ 56,20
€ 56,20
€ 63,22

€
€
€

50,41
50,41
54,34

€
€
€

47,11
47,11
50,41

Aantal

1) Dit pakket wordt geleverd in een twee-fles golfkarton geschenkverpakking voorzien van de wijnbeschrijvingen op A4
2) Dit Premium wijnpakket wordt geleverd in een twee-vaks houten wijnkistje met schuifdeksel, inclusief wijnbeschrijvingen op A4

blad 1 / 2

Uw relatiegeschenk compleet door ons verzorgd.
Uw relatiegeschenk wordt afgeleverd op het door u opgegeven individueel adres, via DPD pakketdienst.
Prijzen zijn inclusief verzendverpakking en transport in NL, m.u.v. Waddeneilanden. Voor levering in het
buitenland gelden toeslagen.

Mooi wit 3
Mooi rood 3
Mooi mix 3

Grüner Velliner
Zweigelt DAC
Grüner Veltliner

Prijs /
vanaf 12
vanaf 24
pakket
pakketten pakketten
+ Chardonnay Heideboden € 24,38 €
21,90 €
20,25
+ Blaufränkisch
€ 25,00 €
22,52 €
20,87
+ Blaufränkisch
€ 25,21 €
22,73 €
21,07

Luxe wit 3
Luxe rood 3
Luxe mix 3

Grüner Veltliner FIGARO
Zweigelt Reserve
Grauburgunder Rohrjoch

+ Chardonnay New Style
+ St. Laurent vom Kiesel
+ St. Laurent vom Kiesel

€ 32,64
€ 29,92
€ 29,46

€
€
€

29,75
27,02
26,98

€
€
€

27,69
24,96
25,33

Premium wit 4
Premium rood 4
Premium mix 4

Chardonnay Premium
Remanenz (Zw/BF/SL)
Chardonnay Premium

+ Massiv White
+ Sacris Premium
+ Massiv (BF/Ra/Zw)

€ 61,36
€ 61,36
€ 68,39

€
€
€

55,58
55,58
59,50

€
€
€

53,91
53,91
57,72

Aantal

3) Dit pakket wordt verzonden naar het opgegeven adres in een verzendkarton met luxe twee-vaks karton inleg, inclusief de
wijnbeschrijvingen op A4.
4) Dit Premium wijnpakket geleverd in een twee-vaks houten wijnkistje met schuifdeksel, inclusief wijnbeschrijvingen op A4. Dit
geheel verpakt in een verzendkarton en afgestuurd naar het door u opgegeven adres.
Overige condities:
Onze "Algemene Voorwaarden De Kelder van de Coningh - zakelijke markt" zijn van toepassing.
Betalingsconditie: 8 dagen na factuurdatum. Wij versturen pas nadat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Leveringsconditie: Afleveringskosten: € 20 excl. BTW. Orders vanaf € 350 excl. BTW worden franco geleverd in NL (begane
grond achter de deur). Voor de Waddeneilanden geldt een toeslag.
Toeslag Waddeneilanden
€ 7,50 per pakket
Toeslag voor Duitsland
€
5,50 per pakket
Toeslag voor België
€
4,00 per pakket
NB Voor overige landen sturen we u de toeslagen op aanvraag toe.
Uw contactpersoon krijgt van ons een zgn. statusbericht met datum van bezorging cq afhaling door DPD met
bijhorende barcode(s) voor tracking & tracing
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Bij uitlopende voorraad bieden wij voorafgaand aan levering een passend alternatief aan.

* Attentie: Wij vragen u de lijst op blad 3 in te vullen en als bijlage te mailen.
Tevens verzoeken we u tijdig de begeleidende (Kerst)kaarten of visitekaartjes toe te sturen naar onderstaand adres.

Voor akkoord:

naam ………………………………………………….……….
Plaats + datum: ……………...………………., ………/ …. / 2018

De Kelder van de Coningh
Email:
Website:
Telefoon:

Adres:
IBAN:
KvK-nr:
BTW-nr.:

wijn@dekeldervandeconingh.nl
https://dekeldervandeconingh.nl
+31653898284
blad 2 / 2

Asserstraat 7, 9461 GA Gieten
NL38RABO 0302 6671 113
63034425
NL0192 65 840B01

Onderstaande gegevens voor verzending van relatiegeschenken behoren bij de bestelling afkomstig van: (uw naam) …………………………………….
Bij de adresgegevens van de ontvangers van de pakketten, s.v.p. het correcte afleveradres opgeven. Bij bedrijven altijd de bedrijfsnaam en het adres
opgeven. Let erop dat dit een bezoekadres is en geen postbusadres.
Indien u verschillende pakketten in opdracht geeft, s.v.p. bij “type pakket” het gewenste pakket vermelden per persoon.
Bedrijf/instelling

Afdeling

Titel/
aanhef

Initialen

Achternaam

Straat

Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Land

Type pakket

