Beste Jan van Haasteren fan,
De bladeren vallen van de boom en dit weekend gaat de klok een uur terug. Een uurtje
eerder donker en wordt het weer echt puzzelweer!
De komende week gaan we alle bestellingen met de nieuwe 5000 puzzel en de JvH-special
De puzzelfabriek klaar maken voor verzending. We gaan ons best doen om alle
bestellingen vrijdag 5 november de deur uit te krijgen.
We zien dat het in de webshop en in de winkel steeds drukker wordt, dus wacht niet te
lang met de sinterklaas- en/of kerstcadeautjes. Momenteel hebben we voldoende
voorraad, maar mede door de kerstpakketten zien we bepaalde puzzels heel hard gaan.
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Nieuwe puzzels leverbaar
Al onderstaande puzzels zijn op voorraad: Oud Hollandse ambachten in 1000 stukjes,
De Filmset in 2000 stukjes, De Oase in 1000 stukjes, Juniorpuzzels: 150 stukjes
Verstoppertje en Verjaardagspartijtje; 240 stukjes Apenkooien en
Speelkwartiertje; 360 stukjes Het klaslokaal en De kinderboerderij. Tot slot de
combi met 2x 1000 stukjes De Muziekwinkel (Rob Derks) en Vakantiekriebels (Dick
Heins).
Nieuwe puzzels 6 November
Een special voor JvH-puzzels!!! De Puzzelfabriek in 1500 stukjes. En dan natuurlijk de
langverwachte 5000 stukjes De Muziekwinkel.
Verwacht in december:
In december komt er nog een nieuwe 500 stukjes puzzel. De afbeelding en titel zijn nog
niet bekend gemaakt. Deze puzzel komt 6 november in de webshop om te bestellen en de
geplande levering is zaterdag 4 december.

Vacature:
Per 31 december gaat onze medewerker van het eerste uur Agnes genieten van haar
pensioen. Ter vervanging en uitbreiding hebben we een hele leuke vacature open staan.
Kijk hier voor meer informatie.
Cadeaubonnen:
Op veler verzoek hebben we nu ook cadeaubonnen in de (web)winkel. Wil je een puzzel
cadeau geven, maar weet je niet welke hij/zij al heeft, dan is een cadeaubon een heel
goed alternatief. Kijk hier voor alle cadeaubonnen.
Zoekplaat 3:
Een paar weken geleden hebben we via facebook de nieuwe zoekplaat gedeeld. Hier kan
je de laatste zien en het is weer een leuke zoektocht geworden. Met dank aan Els voor
het samenstellen!
Aanbiedingen:
We hebben een 5-tal puzzels in de aanbieding. Zolang de voorraad strekt, want op=op!
Openingstijden winkel
Vanaf 1 september is de winkel vaker geopend. Op woensdag en vrijdag van 10.00 tot
12.1 uur en van 13:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur: andere
dagen en tijden op afspraak. In onze winkel verkopen wij het complete assortiment Jan
van Haasteren puzzels zoals ze op onze website vermeld staan. Mocht je op zoek zijn naar
een bepaalde puzzel dan kun je, om teleurstelling te voorkomen, het beste eerst bellen of
mailen of wij deze hebben.
Afhalen Bennekom
Alle bestellingen tot en met zondag 7 november gedaan, kunnen vanaf donderdag 11
november afgehaald worden in Bennekom. Zodra je bestelling klaar ligt ontvang je van Els
een e-mail.
Met vriendelijke groet,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
The leafs are falling and the coming weekend the daylight saving time will be over.
Darkness an hour earlier means more puzzling time! Next week we will pack the new
5000 piece puzzle and our special; we make everything ready to ship on November 5th.
Please order your presents for the holidays in time, now we have everything in stock, but
we can’t garantee it will stay that way.
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New puzzles in stock
All of these puzzles are in stock: The Dutch Craft Market in 1000 pieces, The Film Set
in 2000 pieces, The Oasis in 1000 pieces; Junior line: 150 pieces Hide & Seek and
Birthday Party; 240 pieces Gym Class and Playtime; 360 pieces The Classroom and
The Petting Zoo. Finally the combo with 2x 1000 pieces The Music Shop (Rob Derks)
and Holiday Jitters (Dick Heins).
New puzzles November
A special for jvh-puzzels!!! The Puzzle factory in 1500 pieces. And of course the 5000
piece The Music Shop.
Expected in December
In December a new 500 piece puzzle will be released. The image and the title are not yet
published. This puzzle shows up in the webshop at November 6 and can be shipped at
Saturday December 4.
Puzzle puzzle 3
A few weeks ago we shared a new puzzle puzzle at Facebook. Here you can see the
latest, it is a nice one again. Thanks to Els for assembling!
Special offers
We have 5 special offers for you, as long as stock lasts.
Customers U.K.
Unfortunately we can’t ship tot he U.K. at the moment. We have to get a U.K. VAT number
and declare and pay every month or three months in the U.K.
It is impossible for us to declare VAT separately for every individual country; if there is a
solution, we will let you know.
Kind regards,

jvh-puzzels, René van der Zwet
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