English below!
Beste Jan van Haasteren Fan,
In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes bij jvhpuzzels. De onderwerpen zijn:
•
•
•
•

Scandinavische puzzels
Nieuwe uitgave november
Enquête
Weer op voorraad

Scandinavische puzzels.
Zoals al eerder aangekondigd is er dit jaar weer een serie van twaalf puzzels met 1000
stukjes die voor de Scandinavische markt zijn gemaakt. Geen nieuwe afbeeldingen, maar
soms wel in een ander formaat. De titels voor dit jaar zijn "At the Beach", "Ballroom
Dancing", "The Dog Show", "The Golf Course", "Hotel", "Get Well Soon", "Moving Day",
"Safari", "The Office", "Happy Birthday", "The March" en "Crazy Golf".
Ze staan in onze webshop voor € 14,50 per stuk en als je de hele serie neemt betaal je elf
puzzels en krijg je de twaalfde gratis. De serie heeft een apart bestelnummer.
Nieuwe uitgave november
In november komt de laatste nieuwe afbeelding van dit jaar uit
“Wereldkampioenschappen Veldrijden”, getekend door Dick Heins en uitgebracht in 1000
stukjes. Hij zal beschikbaar zijn vanaf 1 november.
Enquête
We zijn heel blij met de vele ingevulde enquêtes! Alle deelnemers hebben een
kortingscode ontvangen en deze is nog geldig tot en met zondag 13 oktober 2019. Ook bij
het bestellen van “Veldrijden”, zolang je dat maar uiterlijk 13 oktober doet.
Weer op voorraad
“Formule 1. De Start” en “De Wijngaard” in 1000 stukjes zijn heel populair! Morgen
krijgen we weer nieuwe voorraad en gaan we eerst alle reserveringen versturen. Vanaf
maandag worden alle nieuwe bestellingen verzonden..
Dat was het weer…

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

Dear Jan van Haasteren Fan,
With this news letter we inform you about the latest news at jvh-puzzels. The subjects
are:
•
•
•

Scandinavian puzzles
New release November
At stock again

Scandinavian puzzles
As we announced before another series of twelf puzzles with 1000 pieces are produced
for the Scandinavian fans. No new images, but sometimes in a different size than the first
release.The titles for this year are "At the Beach", "Ballroom Dancing", "The Dog Show",
"The Golf Course", "Hotel", "Get Well Soon", "Moving Day", "Safari", "The Office", "Happy
Birthday", "The March" and "Crazy Golf".You will find them in the web shop at € 14,50
each and when you buy the whole series you pay for eleven puzzles and get one for free.
The series have a separate ordernumber.
New Release November
In November the last new image of 2019 will come out. It is called “World Championships
Cyclocross”, drawn by Dick Heins and released in 1000 pieces. It will be available from
November 1st on.
At stock again
“Formula 1. The Start” and “The Winery” in 1000 pieces are very populair! Tomorrow we
receive new stock and all orders for reservations will be shipped as soon as possible. From
Monday on new orders will be shipped.
That’s all for this moment…

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