Holdon Please !
Nieuwsbrief

Friends II Hold On

-December 2010-

MAILINGLIST
OPENINGSTIJDEN DECEMBER 2010.
DONDERDAG

02

DECEMBER

12:30 - 20:00 u.

VRIJDAG

03

DECEMBER

12:30 - 20:00 u.

ZATERDAG

04

DECEMBER

10:00 - 17:00 u.

Aanpassingen aan ons e-mail programma door
onze provider zou de reden dat u een tijdje
geen mail van ons ontvangen heeft.
Alle adressen hebben wij door een technisch
probleem handmatig moeten in voeren.
Een nadeel is dat ook adressen die wij
verwijderd hadden mogelijk weer in de mailing
list zijn opgenomen. Wij zijn hier zo zorgvuldig
als mogelijk mee omgegaan, echter was de
status van sommige adressen niet altijd meer
te herleiden.

DONDERDAG

09

DECEMBER

12:30 - 20:00 u.

VRIJDAG

10

DECEMBER

12:30 - 20:00 u.

ZATERDAG

11

DECEMBER

10:00 - 18:00 u.

ZONDAG

12

DECEMBER

12:30 - 17:00 u.

DONDERDAG

16

DECEMBER

12:30 - 20:00 u.

VRIJDAG

17

DECEMBER

12:30 - 20:00 u.

ZATERDAG

18

DECEMBER

10:00 - 18:00 u.

ZONDAG

19

DECEMBER

12:30 - 17:00 u.

Onze verontschuldigingen voor het
mogelijk ongemak.

DINSDAG

21

DECEMBER

10:00 - 17:00 u.

WOENSDAG

22

DECEMBER

10:00 - 17:00 u.

Adreswijzigen of b.v. het doorgeven van een
correct e-mailadres kunt u ook melden via
info@friends2holdon.nl

DONDERDAG

23

DECEMBER

10:00 - 20:00 u.

VRIJDAG

24

DECEMBER

10:00 - 17:00 u.

Ontvangt u b.v. dubbele e-mailberichten op
het zelfde e-mail adres, is b.v. uw naam niet
correct vermeld of ontvangt u ten onrechte
e-maiberichten van ons laat het s.v.p. aan ons
weten en wij dit proberen zo spoedig mogelijk
te corrigeren.

Correcte adres/e-mail gegevens zijn ook van belang voor de
geldigheid van uw opgespaarde Bonus Points.

2 Koopzondagen.
ZATERDAG

25

DECEMBER

1e Kerstdag.

ZONDAG

26

DECEMBER

2e Kerstdag.

In december zijn wij op zondag 12 en 19 dec.
extra geopend van 12:30 u. tot 17:00 u.

Langer GEOPEND.

‘In de week voor ‘Kerst’ zijn wij extra geopend
en reeds vanaf 10:00 u. geopend.
DONDERDAG

30

DECEMBER

10:00 - 20:00 u.

VRIJDAG

31

DECEMBER

10:00 - 17:00 u.

ZATERDAG

01 JANUARI 2011 Nieuwjaarsdag.

Zie het overzicht in deze Nieuwsbrief.
Wij hopen u snel weer te mogen verwelkomen.

Disney Traditions/Jim Shore.

Woodland Winter Wonderland
(Chip & Dale) Height: 17.0cm

Het grootste deel van de nieuwe collectie van
Disney Traditions hebben wij in de laatste week
ontvangen (catalogus juni 2010).

Cherished Teddies -NIEUW-.

‘NIEUW’ Ontvangen!

In de afgelopen periode o.a. ontvangen:

 Disney Traditions (Jim Shore).
 Lilliput Lane.
 Snowbabies.
 Gilde Clowns.
 Hot Digitty (teckels).
 PUGS (mopshond).
 Fairies van Jessica Gallbreth.
 Fairies van Sheila Wolk.
 Fairies van Fearie Glenn.
 Fairies diverse andere artists.
 Chihuahua (Chichua’s).
 Just The Right Shoe.
 Cherished Teddies.
 Suske en Wiske 65 jaar (gelimiteerde oplage).
…en nog veel meer !

LET OP!
December waardebon actie!

Bij besteding van minimaal € 20 in de maand
december 2010, ontvangt u als geregistreerde
klant Waardebon van € 10.
Vraag naar deze actie tijdens uw aankopen!

De waardebon kunt u verzilveren in de periode
van 1 februari tot 31 maart 2011.
-

Een deel van de nieuwe collectie staat nu in de
winkel. De levering heeft nog al wat vertraging
opgelopen.
Ontvangen o.a.:
- ‘Brenden’ (zie bovenstaande afbeelding) de Santa van
2010, - ’Bill and Bernie’, - ’Darryl and Susie’, ‘Nancy and Eva’. De overige verwachten wij op
korte termijn.

Actie alleen voor geregistreerde klanten.
1 Waardebon per geregistreerde klant.
Actie van 1-12-2010 tot 24-12-2010.
Verdere voorwaarden zie onze website.

Website.

Tussentijdse wijzigingen of ontvangen items
zullen wij via Actueel op de site bekendmaken.
Check dus regelmatig onze website
www.friends2holdon.nl en……..

Baliëndijk 34, 4816 GE BREDA
 076 5713475
www.friends2holdon.nl

Tot ziens in onze winkel!

