Beste Jan van Haasteren fans,
Sinterklaas is terug naar Spanje en de kerstman staat alweer voor de deur. Daarnaast zijn
we druk met de voorbereidingen voor 2022. Nog geen nieuws over nieuwe puzzels, maar
dat kan nooit lang meer duren!
Wat vind je in deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•

Kerst items
Lijst jvh-puzzels
Cadeaubonnen
JVH Ontbrekende stukjes
Puzzelmarathon voor het goede doel
De winkel/afhalen Bennekom

Kerst items
Uiteraard hebben wij de nieuwste puzzel Rendier Race in 500 stukjes nog voldoende op
voorraad, maar ook nog een aantal leuke andere kerstpuzzels. Santa’s Factory (de
fabriek van de Kerstman) mag niet in de collectie ontbreken. Kijk hier voor een
overzicht.
Lijst jvh-puzzels
Zoals jullie ongetwijfeld weten staat op onze website een complete lijst met alle ooit
uitgegeven Jan van Haasteren puzzels. Deze is voor iedereen gratis te downloaden
(alleen voor eigen gebruik!). Mocht je iets zien wat niet klopt in de lijst dan kan je dit
nu eenvoudig doorgeven via dit formulier. Alvast bedankt!
Cadeaubonnen
De cadeaubonnen zijn een succes. Gemakkelijk te bestellen en deze worden per post
verstuurd, eventueel rechtstreeks naar diegene voor wie deze bedoeld is. Kijk hier voor alle
cadeaubonnen.
JVH Ontbrekende stukjes
Helaas is deze service tijdelijk stop gezet. In verband met Covid-19 zijn zij tijdelijk
gesloten. Binnenkort zullen zij een nieuwe website lanceren en kunnen nieuwe aanvragen
via de website ingediend worden. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.
Puzzelmarathon voor Serious Request
Zaterdag 18 december 2021 gaan de Puzzelpoezen (een team dat elk jaar meedoet met
het NK legpuzzelen) 10 Jan van Haasteren puzzels van 1000 stukjes leggen in 12 uur
(10000 stukjes in totaal)! De opbrengst is voor het WNF en de strijd tegen
klimaatverandering. Als je deze actie wilt steunen, klik dan hier. De puzzelmarathon is ook
live te volgen.
Openingstijden winkel

Op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 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. Zaterdag 25
december en zaterdag 1 januari 2022 zijn wij gesloten!
Afhalen Bennekom
Alle bestellingen tot en met zondag 12 december kunnen vanaf donderdag 16 december
afgehaald worden in Bennekom. Zodra je bestelling klaar ligt ontvang je van Els een email.
Met vriendelijke groet,

jvh-puzzels, René van der Zwet
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fans,
Sinterklaas is back in Spain and soon Santa will appear. Furthermore we are busy with
preparations for 2022. No news yet about new puzzles, but that will not take long!
What you will read about:
•
•
•

Christmas items
List jvh-puzzels
Shipments to the UK

Christmas items
Of course we do have the new 500 piece puzzle Reindeer Races at stock, but also some
other nice Christmas puzzles. Santa's Factory cannot be missed in your collection. Click
here for an overview.
List jvh-puzzels
As you undoubtedly know a complete list of all ever anywhere released Jan van Haasteren
puzzles is on our website. The list is a free download for everybody (only private use!).
If you notice something wrong or missing in this list, you can simply use this form, to give
us a message. Thanks in advance!
Shipments to the UK
Shipment to the UK is a now more difficult due to the Brexit and all regulations. We have
now updated the accounting and the web shop. We have chosen not to apply for a UK VAT
number and a UK EORI number for customs. Therefore, the buyers have to pay for the
customs duties and VAT at delivery. The shipping condition is D.A.P. This means Deliveredat-Place. More information about this you can find here.
The shipping cost will be € 17,50. When you login with your account all prices at the web
shop will be excluding VAT.
Kind regards,

jvh-puzzels, René van der Zwet
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