Vzw Den Brand organiseert op 15 augustus 2021

Ontbijtactie Moederdag
Verwen mama met een complete ontbijtbox
gratis aan huis geleverd!

t.v.v.

Uw ontbijtbox wordt mooi verpakt en bevat hartig en zoet beleg, yoghurt, een hardgekookt eitje, fruit,
koffie, thee, fruitstap, … en uiteraard een uitgebreid assortiment van de warme bakker.

Gratis aan huis geleverd in de regio’s rond Mol (Geel, Retie, Dessel, Balen)
en Herentals (deelgemeenten, Herenthout, Olen, Bouwel, Vorselaar, Lille, Groot-Kasterlee).
U kan uw ontbijt ook afhalen in Mol (Spoorwegstraat 27) of Herentals (Schoolstraat 44).

Maak de verrassing compleet met een prachtig bloemenboeket!
Bestel voor 7 augustus 2021:
Online
www.denbrand.be

Bestelstrookje
Mail naar info@denbrand.be

Telefonisch
014 34 70 40
Alle werkdagen tussen 9u en 15u.

Uw bestelling is definitief na betaling. Dit kan via overschrijving op BE25 7310 1325 1282 (BIC KREDBEBB).
Vermeld “moederdagontbijt + aantal ontbijten (O) + aantal boeketten (B) + naam besteller + leveradres”.
Omwille van de coronamaatregelen is het niet mogelijk om te bestellen via Brand 6 of Huis Lierseweg. Leveringen
gebeuren contactloos: chauffeur zet ontbijt aan de deur, belt aan en neemt 1,5 meter afstand. Afhalen verloopt tevens
veilig: gelieve een mondmasker te dragen en voldoende afstand te bewaren.

De volledige opbrengst gaat naar de reis van onze bewoners in 2022. Hartelijk dank voor uw steun!

BESTELSTROOKJE MOEDERDAGONTBIJT mail dit strookje voor 7/8/’21 volledig ingevuld naar info@denbrand.be
Aantal ontbijtboxen

………… X € 15 = € …………………

Aantal boeket

………… X € 15 = € …………………

TOTAAL TE BETALEN € …………………

Via overschrijving op BE25 7310 1325 1282 met vermelding van moederdagontbijt + aantal
ontbijten (O) + aantal boeketten (B) + naam besteller + leveradres. Of scan deze qr-code.
OOK BIJ BETALING VIA QR-CODE UW NAAM VERMELDEN AUB!

Mijn ontbijtboxen en/of boeket worden op 15-08-2021 tussen 7u30 en 10u30
Afgehaald in

Mol OF

Herentals

Geleverd op onderstaand adres

BESTELD DOOR = naam vermeld bij overschrijving

LEVERADRES

Naam ………………………………………….

Naam ……………………………………………………

Tel/gsm

Straat + nr

………………………………………………

Gemeente

………………………………………………

……………………………………….

E-mail ……………………………….……….
Met dank aan onze sponsor

Uw gegevens worden enkel verwerkt en gebruikt in het kader van deze actie. Niet op de openbare weg gooien.

