DAG VAN DE CLOWS
19 en 20 juni 2009
UITNODIGING
Wij heten u van harte welkom op de dag van de Clowns op vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni.
Een hapje en een drankje staat voor u klaar!
Voor alle leden die op onze vaste bestellijst van gelimiteerde oplagen staan hebben wij de nieuwe
editie ‘Weinlese’(Wijnoogst) reeds gereed staan. Het is de bedoeling dat u deze editie komt ophalen
op een van de beide dagen.

Extra activiteiten:
Inschrijving ‘Luchtpost’.
Wij hebben nog 1 exemplaar van ‘Luftpost’ (Luchtpost) weten te bemachtigen.
Gelimiteerde oplage van 14900. Destijds op verzoek van diverse leden de vraag
ontvangen of wij toch nog voor Luchtpost konden zorgen. Steeds weer hebben
wij aangegeven dat deze editie niet meer verkrijgbaar was.
Om alles eerlijk te laten verlopen, kun u zich tijdens de twee dagen rond de ‘Dag
van de Clown’ inschrijven. Uit de inschrijvers wordt de gelukkige geloot.
Vermeld naam en adresgegevens hieronder in en lever de inschrijving op vrijdag
19 of zaterdag 20 juni in.
Naam/Adres:

Inschrijving ‘Der Kleine Freund’.
Ook 1 exemplaar van gelimiteerde oplage (7900) ‘Der Kleine Freund’
beschikbaar voor loting.
U kunt u zich tijdens de twee dagen rond de ‘Dag van de Clown’ hierop
inschrijven. Uit de inschrijvers wordt de gelukkige geloot.
Vermeld naam en adresgegevens hieronder in en lever de inschrijving op
vrijdag 19 of zaterdag 20 juni in.
Naam/Adres:

Dag van de Clown edities 2008 etc.
Tijdens deze dagen hebben wij enkele van de oudere edities welke zijn uitgegeven
voor de ‘Dag van de Clown’, ook hiervoor geldt op = op.

Waardebon
Eigenlijk hoeft u alleen maar naar de winkel toe te komen om de waardebon te
registreren en gebruik te maken van deze kortingsactie. Wel moet u zelf ‘in de gaten
houden’ dat u de waarbon verzilverd in de aangegeven periode. Vergeet dus niet om
tijdens de ‘Dag van de Clown” de onderstaande waardebon te registreren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAG VAN DE CLOWS
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WAARDEBON

€ 10,-

Tien Euro
Korting

€ 10,-

Bij aankoop van minimaal € 35,- ontvangt u € 10,- korting op uw aankopen, in de periode van 15 augustus tot en met 15
september 2009. Zie voorwaarden op onze website www.friends2holdon.nl.
Stempel F2HO:

Registratie.
Om gebruik te kunnen maken van de € 10,korting, dient u op 19 of 20 juni de waardebon in
onze winkel te laten registreren.

d.d.
Naam*
Adres*
Postcode/Woonplaats*
Telefoonnummer
E-mail
*verplichte velden.

Alleen geregistreerde waardebonnen zijn geldig
tijdens de genoemde periode.
1 waardebon per geregistreerde kant.

