Beste Jan van Haasteren fan,
Even een korte nieuwsbrief tussendoor met een aantal zaken die momenteel spelen.
Inhoud:
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels
Nieuwe prijzen
De winkel
Afhalen Bennekom
Zomerperikelen

Nieuwe puzzels
We hebben weer een enorm drukke week achter de rug. Met man en macht hebben we
alle orders van het Sprookjesbos ingepakt en verzonden. U kunt nu dus gewoon relaxed
achter de puzzeltafel genieten van de Eftelingpuzzel Sprookjesbos (Fairytale Forest).
Mocht u de puzzel nog niet hebben besteld, dan kan dat, we hebben nog voldoende
voorraad
De nieuwe puzzel voor juli wordt Food Truck Festival in 1500 stukjes en zal vanaf 3 juli
geleverd gaan worden. Een plaat van de hand van Dick Heins, welke in 2018 is
uitgegeven in een combinatie doos. Er was wat miscommunicatie over wat een nieuwe
puzzel inhoudt. Voor Jumbo geldt dit voor elke nieuwe uitgave, maar voor ons en ik denk
ook voor alle Jan van Haasteren liefhebbers betekent een nieuwe puzzel daadwerkelijk
een nieuwe afbeelding.
Mocht u de puzzel van 1500 stukjes al bij ons hebben besteld en wilt u deze annuleren,
dan kan dat natuurlijk. Stuur een e-mail naar info@jvh-puzzels.nl, ook graag het
ordernummer erbij vermelden. Vanaf maandag gaan wij de e-mails beantwoorden en
afhandelen.
Nieuwe prijzen
U zult het wellicht al gehoord hebben dat sommige grondstoffen schaars zijn. Dat geldt
onder andere voor brandstof, maar ook voor karton. De prijzen van karton zijn de
afgelopen maanden fors gestegen en deze week hebben wij van Jumbo te horen
gekregen dat de prijzen per 1 juli verhoogd zullen worden. Uiteraard worden alle lopende
bestellingen tegen de huidige prijzen uitgeleverd en in de volgende nieuwsbrief zullen we
de prijzen voor het najaar bekendmaken.
De winkel
Twee weken geleden hadden we hoog bezoek in de winkel. Jan van Haasteren heeft de
winkel geïnspecteerd en goed bevonden! Tijdens de vakantieperiode (vanaf zaterdag 10
juli t/m zaterdag 29 augustus) is onze winkel op zaterdag gesloten. In deze periode is de
winkel wel geopend op woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur en op

afspraak.
Afhalen Bennekom
Het is weer mogelijk om puzzels in Bennekom af te halen, die staan daar dan klaar vanaf
8 juli. U ontvangt een e-mail zodra de puzzels klaar liggen in Bennekom.
Zomerperikelen
Straks gaan we allemaal lekker genieten van een welverdiende vakantie, vermoedelijk
wordt er in die periode ook minder gepuzzeld. Voor ons hoeft dat niet hoor, want wij gaan
om beurten op vakantie. Alle bestellingen worden iedere dag gewoon door ons verstuurd
en als u vragen heeft kunt u ons altijd een e-mail sturen of telefonisch contact met ons
opnemen. In juli volgt de volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1H
2371 BP Roelofarendsveen
Tel: 071-2040223
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
A short newsletter with some current items. Contents:
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New puzzles
New prices
Summer perils

New puzzles
Last week was a very busy one again. With all hands on deck we have packed and
shipped all orders with Fairytale Forest. If you haven’t ordered the puzzle yet, you can
still do it, we have plenty stock.
The new puzzle for July will be Food Truck Festival in 1500 pieces and will be delivered
from July 3rd on. The image is drawn by Dick Heins, previously it was part of the combo
of 2018 in 1000 pieces. There was some miscommunication about what a “new puzzle”
means. For Jumbo all releases are new, but for us - and I think for all Jan van Haasteren
lovers - a new puzzle means a new image.
If you already ordered the July puzzle and you want to cancel it, that is possible, of
course. Send an e-mail to info@jvh-puzzels.nl with the order number and from Monday on
we will answer and deal with those e-mails.

New prices
May be you heard that some raw materials are scarce. Among others that goes for fuel,
but also for cardboard. The prices for cardboard have risen pretty strong and this week
Jumbo informed us that their prices will increase from July 1st on.
Of course the prices of all running orders will not be changed. In the next news letter we
will publish the prices for the fall.
Summer perils
In a short time we all will enjoy well earned holidays, probably most people will puzzle
less in that period. To us there is no need to lessen your puzzling, because we take turns
on the holidays. All orders will be shipped daily as usual and you can always e-mail us or
give us a call.
In July the next news letter will be sent.
Kind regards,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1H
2371 BP Roelofarendsveen
0031-712040223
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