Beste Jan van Haasteren fan,
Wederom nieuws van jvh-puzzels, waarschijnlijk de laatste met nieuws over 2019; de
volgende zal gaan over de collectie voor volgend jaar.
Deze mail gaat over:
•
•
•
•
•
•
•

Laatste nieuwe puzzel 2019
Specials
Aanbiedingen
Kalenders en kerstkaarten
Aanvullende bestelling
Afhalen in Bennekom
Start voorrondes NK legpuzzelen

Laatste nieuwe puzzel 2019
“Wereldkampioenschappen Veldrijden (World Championships CycloCross)” mogen wij
verkopen vanaf 1 november. Alle bestellingen voor deze puzzel zullen op 31 oktober
worden verzonden.
Specials
Ook per 1 november komen er drie specials van Blokker beschikbaar. Deze kunnen
eventueel tegelijk verstuurd worden met het WK Veldrijden.
Een “Memospel” met bekende Jan van Haasteren figuren, prijs € 10,“Get Well Soon” met een gratis verjaardagskalender, prijs € 17,Combidoos 2 x 1000 stukjes “At the Beach/Break a Leg”, prijs € 21,Vanaf 25 oktober ook twee Kruidvat uitgaven:
“Navy Cadet Training” en “All Dug Up”, beide 500 stukjes, prijs € 9,50.
Aanbiedingen
Naast twee leuk geprijsde puzzels hebben wij nu ook drie puzzels in de aanbieding met
een gratis zoekboek. Kijk hiervoor bij alle aanbiedingen.
Kalenders en kerstkaarten
Nog even onder de aandacht, omdat het seizoensproducten zijn: Er zijn drie verschillende
jaarkalenders voor 2020 en kerstkaarten verpakt per 10 stuks (2 verschillende
afbeeldingen per doosje).
Aanvullende bestelling
Heeft u al besteld voor 1 november en wilt u nog wat extra’s toevoegen, dan kan dat heel
eenvoudig. Plaats een bestelling via de website en kies bij de verzendopties “Aanvulling
op een nog niet afgeleverde bestelling, verzendkosten heb ik al betaald”. Uiteraard

worden er dan geen verzendkosten in rekening gebracht. Aanvullende bestellingen voor 1
november kunnen tot en met 28 oktober worden geplaatst.
Afhalen in Bennekom
Op 3 november worden er weer bestellingen in Bennekom afgeleverd, voor wie aldaar wil
ophalen. Te bestellen tot en met 30 oktober.
Start voorrondes NK legpuzzelen
Vanaf a.s. zaterdag starten we met de voorronde van het NK legpuzzelen 2020.
Inschrijven is niet meer mogelijk, want alle voorrondes zijn helemaal volgeboekt. Wil je
een keer komen kijken, je bent van harte welkom!
Het programma tot en met november is; 26 oktober in Reek (Brabant) – 2 november in
Eefde (Gelderland) – 16 & 17 november in de Lier (Zuid Holland) – 23 november in
Teteringen (Brabant). De beste drie teams gaan door naar de finale op zondag 5 april.
Tot zover,

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

Dear Jan van Haasteren fan,
Again a mail from jvh-puzzels, probably the last news about 2019; the next one will
contain news about the collection for next year.This letter is about:
•
•
•
•
•

Last new puzzle of 2019
Specials
Special offers
Calendars and Christmas cards
Additional order

Last new puzzle of 2019
“World Championships Cyclocross” is allowed to be sold from November 1st on. All orders
for this puzzle will be shipped at October 31.
Specials
Around October 31 we will receive three specials for the Blokker shops.
A “Memory game” with well known Jan van Haasteren comic faces, price € 10,“Get Well Soon” with a free birthday calendar, price € 17,Combo 2 x 1000 pieces “At the Beach/Break a Leg”, price € 21,From October 25 on we can deliver two Kruidvat specials:
“Navy Cadet Training” and “All Dug up”, both 500 pieces, price € 9,50.

Special offers
Next to two puzzles for a special price we now have three puzzles with a free search
book. See at “special offers”.
Calendars and Christmas cards
Because they are season products we again ask your attention for the three year
calendars and the Christmas cards (10 cards in each box).
Additional order
If you allready have ordered for November 1st and want to add some extra,
please send us a mail and we will be of service. It may be that the shipping cost will
change, so it is not suitable to just order.

Best regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c, 2371 BP Roelofarendsveen
Tel: +31646602070
Unsubscribe
IBAN Nummer:
Bank:
BTW-nummer:

NL29 RABO 0330 0377 65
Rabobank
NL175141502.B01

T.N.V. JvH-puzzels.nl
BIC Code:
KVK-nummer:

RABONL2U
28104030

