
 
 

DECEMBERACTIE HKC 
 

                                                                                 
 
Beste leden, supporters en relaties  van HKC, 
 
Net als voorgaande jaren organiseert Korfbalvereniging HKC haar boterletter- en kerstkransenactie. Ook nu weer worden de 
boterletters en kerstkransen geleverd door Banketbakkerij van der Grijn, waardoor een goede kwaliteit gewaarborgd is. Dit jaar 
doen we dit in samenwerking met Huis3. Kijk voor meer informatie op www.huis3.nl.  
Verras uw familie, kennissen, vrienden, medewerkers of relaties met een heerlijke lekkernij van HKC, waarmee u tegelijkertijd 
onze vereniging en dit jaar ook Huis3 ondersteunt.  
 
Prijs: 
Boterletters   €    9,50 per stuk   Saucijzenletters   €  10,00 per stuk 
Speculaaspoppen  €    9,00 per stuk   Kerstkransen   €  11,50 per stuk  
 
Bij afname vanaf 10 stuks of meer geldt de volgende prijs: 
Prijs per stuk   Boterletters   Kerstkransen 
    1 -   9 stuks       €  9,50       €  11,50 
  10 - 49 stuks       €  9,30       €  11,30 
  50 – 99 stuks       €  9,10       €  11,10 
100 stuks en meer      €  8,90       €  10,90 
 
Het maken van uw logo op de boterletter of kerstkrans kan voor een meerprijs van  €  0,50 per stuk. 
 
Bestellen 

1. per email:  decemberactie@hkc-korfbal.nl of 
2. per telefoon / sms / WhatsApp: 06-21211439 (Frans Moen) of 
3. deponeer onderstaand strookje in de brievenbus bij Loodreep 18, 3372VM  Hardinxveld-Giessendam. 

➢ De uiterste besteldatum voor de levering van boterletters is 24 november 2021. 
➢ De uiterste besteldatum voor de levering van kerstkransen is 14 december 2021. 
 

================================================================================================= 
 
Naam bedrijf / instelling / persoon:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
willen het volgende bestellen:   
 
………. Boterletters  leveren op  ….....  december 2021, adres  ……………………………………………………………………………… 
………. Boterletters met logo leveren op  ….....  december 2021, adres  ……………………………………………………………………………… 
……….   Saucijzenletters  leveren op  ……..  december 2021, adres  ………………………………………………………………………….…… 
……….   Speculaaspoppen leveren op  ….....  december 2021, adres  …………………………………………………………………………….… 
………. Kerstkransen  leveren op  ……..  december 2021, adres  ……………………………………………………………………………… 
………. Kerstkransen met logo leveren op  ……..  december 2021, adres  ……………………………………………………………………………… 
 
Wij betalen als volgt: 
 
O  Contant bij aflevering    O Per bank, na ontvangst van factuur 

about:blank

