BESTELFORMULIER KNGF-ARTIKELEN
ORIGINELE CADEAUS VOOR HONDENLIEFHEBBERS

ARTIKEL KOPEN = KNGF STEUNEN

VRAGEN? BEL 020-496 93 33

Wat leuk dat u ons werk wilt steunen door middel van het kopen van één of meerdere artikelen! Vul
onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en stuur deze naar:
KNGF Geleidehonden, Antwoordnummer 570, 1180 VB Amstelveen (postzegel niet nodig)
U kunt het formulier ook invullen, inscannen en per email opsturen naar: info@geleidehond.nl
Na het ontvangen van uw bestelling, zullen wij uw artikel(en) zo snel mogelijk naar u toesturen.
Het is belangrijk dat u alle gegevens invult, zodat wij uw bestelling goed kunnen verwerken.
Afhankelijk van het gewicht bedragen de portokosten € 2,95 (brievenbus) of € 6,95 (pakketpost).
Deze worden later nog toegevoegd aan uw bestelling.
Middels de eenmalige machtiging machtigt u ons om het totaalbedrag van uw bestelling eenmalig
van uw rekening af te schrijven.

Opvouwbaar tasje
SPUP € 2,50

Boek Vooraan!
€ 19,95

KNGF keycord
€ 2,00

Kerstkaarten
(10 stuks) € 4,95

Baby shirt Puppylove
€ 4,95

Kindershirt
€ 4,95

Ansichtkaarten
gemengd 6 x
€ 1,75

Sleutelhanger (zwart
of blond)
€ 3,-

Knuffelpup (zwart of
blond)
€ 5,-

Artikel

Aantal

Prijs

Prijs totaal

Opvouwbaar tasje SPUP

€ 2,50

€

Kerstkaarten (10 stuks)

€ 4,95

€

Baby shirt Puppylove (0-3, 6-12, 12-18 maanden*)

€ 4,95

€

Kindershirt met pootafdruk kleur: blauw/roze*

€ 4,95

€

Boek Vooraan! (Honderd jaar blindengeleidehond)

€ 19,95

€

Ansichtkaarten gemengd 6 x

€ 1,75

€

Sleutelhanger zwart of blond*

€ 3,-

€

KNGF keycord

€ 2,-

€

Knuffelpup zwart of blond*

€ 5,-

€

maat: 98-104/110-116/122-128/146-152*

Subtotaal:

€

Portokosten:

€

Ja, ik rond de bestelling graag af naar boven:

€

Totaal:

€

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Uw gegevens (altijd invullen)
Voorletters en naam: ……………………………………………………………………………………… M/V
Adres: …………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: ……………………. Woonplaats: ………………………………………………………………….
Telefoon of mobiel: ……………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………...
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………...

Ja, ik machtig Stichting KNGF Geleidehonden om het bedrag van mijn bestelling eenmalig van
mijn rekening af te schrijven (plus eventuele portokosten).
Handtekening:

ORIGINELE CADEAUS VOOR HONDENLIEFHEBBERS

Datum:

ARTIKEL KOPEN = KNGF STEUNEN

VRAGEN? BEL 020-496 93 33

