English below
Beste Jan van Haasteren fan,
Het is bijna zo ver, de nieuwe uitgaven komen er aan!
Een update van de stand van zaken:
•
•
•
•
•
•

Nieuw extraatje
Verzending/ophalen
2e serie onderzetters
Kalenders 2020
Nieuwe aanbiedingen
Kruidvat puzzels

Nieuw extraatje
Wij hebben een heel leuk nieuw exclusief MEMO blokje (zie afbeelding) ontwikkeld. Deze
krijg je gratis wanneer je minimaal twee puzzels bestelt. Uiteraard krijg je bij iedere
puzzel ook een gripzakje en bij twee puzzels ook de handige dekselsteun. Let op: De

Memoblokjes zijn niet te koop!
Verzending/ophalen
Maandag 1 september worden alle bestelling zonder combodoos Holiday Shopping
verstuurd.
Woensdag 11 september worden alle bestellingen met combo verstuurd.
Wellicht krijg je al eerder een e-mail met het track & tracenummer. We kunnen niet alle
bestelling op één dag inpakken.
Wil je een aanvullende order plaatsen, dan kan je dat eenvoudig zelf regelen. Kies bij het
afrekenen de verzendoptie “Aanvulling op een nog niet afgeleverde bestelling,
verzendkosten heb ik al betaald” en wij zullen de orders samenvoegen en tegelijk
versturen.
De mogelijkheid om op te halen in Bennekom is weer aanwezig, vanaf 13 september ligt
alles daar klaar; bestellen met deze afhaalmogelijkheid kan t/m 8 september.
Wil je meteen op 1 september de nieuwste puzzels in handen hebben (behalve natuurlijk
de combipuzzel, die is dan nog niet beschikbaar): zondag 1 september is de winkel in

Roelofarendsveen geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur!
2e serie onderzetters
Er is een nieuwe serie onderzetters beschikbaar per 1 september. Alle vier nieuwe
afbeeldingen, niet uit puzzels; mini afbeelding onder de tekst.
Kalenders 2020
Alle drie de jaarkalenders zijn nu beschikbaar in de webshop.

Nieuwe aanbiedingen
Momenteel lopen er drie aanbiedingen: "The Zoo" voor € 12,50, "Queued Up" voor €
12,50 en "Combo Winter Fun met Sjaal" voor € 16,50.
Scandinavische serie
Waarschijnlijk vanaf half oktober komen er weer 12 puzzels van 1000 stukjes uit in
Scandinavië. We komen in de volgende nieuwsbrief met een leuke actie rond deze
puzzels.
Kruidvat puzzels
Voor iedereen die niet in de gelegenheid is geweest om ze bij het Kruidvat te kopen
hebben wij vijf puzzels in de webshop. Bij de puzzels met 950 stukjes gaat het om
“Streetlife”, “Rock around the Clock” en “The Wedding” voor de prijs van € 9,50.
In 500 stukjes hebben we een kleine voorraad van twee verschillende puzzels: “Platform
Pandemonium” en “All Dug up”, eveneens voor de prijs van € 9,50.

Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 0646602070
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
The new releases are almost available!
An update on several things:
•
•
•
•
•
•

New free gift
Shipping
New series coasters
Calendars 2020
New special offers
Kruidvat puzzles

New free gift
We have developed a very nice exclusive MEMO bloc (image above). You will get it for
free when you order two puzzles or more. Of course you also get the free zip bag at every
puzzle and at two puzzles the cover hold.

Mind you: the Memo bloc is not for sale!

Shipping
On Monday September 1 the orders without the combo Holiday Shopping will be shipped.
On Wednesday September 11 all orders with the combo will be shipped.
New series coasters
The second series of coasters will be available at September 1. All four images are new,
no cuts from puzzles.
Calendars 2020
The three year calendars are available from now on in the webshop.
New special offers
At the moment we have three new special offers: “The Zoo” and “Queued Up” cost €
12,50 each; the combo “Winter Fun with free scarf” cost € 16,50.
Scandinavian series
Probably from october 15 on the new series of 12 puzzles (1000 pieces) will be available.
In the next news letter we will have a nice offer for some of these puzzles.
Kruidvat puzzles
At the moment we have five Kruidvat puzzles in the webshop Three with 950 pieces:
“Streetlife”, “Rock around the Clock” and “The Wedding” at the price of € 9,50.
In 500 pieces we have a small stock of two different puzzles: “Platform Pandemonium”
and “All Dug up”, also at the price of € 9,50.

Best regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070
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