Holdon Please !
Nieuwsbrief

Friends II Hold On

WAARDEBON
ACTIE
MEI / JUNI *

-Mei 2013 / 1-

►►►
 Verzilveren 3e waardebon mogelijk in de periode
van 1 september t/m 30 september 2013.
Bij een minimale besteding van € 25.
* Actie alleen geldig in winkel (niet via website)
**Zie ook onze voorwaarden website en waardebon.
*** Actie niet te combineren met andere acties etc.
en/of Bonus Points (verzilveren).
-------------------------------------------------------------------

NIEUW ONTVANGEN

WAARDEBON - ACTIE MEI / JUNI*
 Bij besteding van minimaal € 25 in de periode van
1 mei tot en met 30 juni 2013, ontvangt u een waardebon
van € 10.
 Bij besteding van minimaal € 50 in de periode van
1 mei tot en met 30 juni 2013, ontvangt u een
(2e) waardebon van € 10.
 Bij besteding van minimaal € 75 in de periode van
1 mei tot en met 30 juni 2013, ontvangt u een
(3e) waardebon van € 10.

▲"Dragaria" ▲
(Dragonfriend)
Height/Hoogte : 59cm
€ 105,-

Maximaal 3 waardebonnen mogelijk in deze periode.
VERZILVEREN
 Verzilveren 1e waardebon mogelijk in de periode
van 1 juli t/m 31 juli 2013.
Bij een minimale besteding van € 25.

◄◄"Alchemy”
(Dark Lady)

 Verzilveren 2e waardebon mogelijk in de periode
van 1 augustus tot en met 31 augustus 2013.
Bij een minimale besteding van € 25.

Height/Hoogte : 25cm
€ 32,90
Zie webshop.

►►►
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Vanaf vorig jaar Oktober met afsluitingen te
maken gehad. Eerst de Doornboslaan in twee
fases, in April de Kapittel weg afgesloten. Begint
men ruim een week geleden op de Baliendijk de
gasleidingen te vervangen. Gelukkig dit keer
blijft de winkel ‘wel’ volledig bereikbaar.
Ondertussen zijn ook de werkzaamheden in ons
deel van de Baliendijk weer afgerond en kunt u
weer tot aan de voordeur (gratis) parkeren.

▲"Snowina"▲
(Fairy)
Height / Hoogte: 63cm
€ 98,00

◄◄ "Adrina"
(Fairy)
Height / Hoogte: 29cm
€ 59,95
*Opnieuw ontvangen

Werkzaamheden afgerond en winkel weer
volledig bereikbaar.
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disney traditions
nu in onze winkel en op onze webshop.

‘Carved by Heart’ serie Mickey Fantasia en Beauty
& Beast. Kijk op de webshop (F2HO.com)!
Ga naar NEW en klik daarna op NEW ARRIVALS.

beauty & beast (carved serie)

fantasia (carved serie)

"Violetta" (with Mask)
Height / Hoogte 67cm
€ 69,90

https://www.facebook.com/Friends2HoldOn
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