BESTELFORMULIER “Particulieren”
SAFE DUAL AANVULLINGEN 2012

zijde A

Bestelformulier open vouwen - invullen Retourneren door weer dicht te vouwen (dusdanig dat zijde C & D zichtbaar zijn)
en voldoende gefrankeerd retour sturen aan SAFE NEDERLAND
of
Uw bestelling Faxen op 010-4.14.94.99 ( met uw naam ! )
Of E-mailen naar
m.mastrigt@wxs.nl
of doorbellen op
010-4.14.30.77

Ik verzoek om :

Gaarne Uw keuze =>

Directe levering of

zijde C
Kan inhouden dat de zending niet portvrij is!

Levering als alles kompleet is

Verschijningsdatum: Medio mei 2013: Nederland & OGD
(Overige begin juni)

Is Uw SAFE bestellingen boven de € 25,-- netto, dan volgt
PORTVRIJE LEVERING !

(I.v.m.drukte in winkel gaarne voor 11.00 of tussen 15.00 & 17.00 uur bellen ! )

Afhalen in de winkel van SAFE NEDERLAND, aan de
Botersloot 62 & 64 te Rotterdam, mag natuurlijk ook altijd.
(Openingstijden ma.gesloten ; di-vr. 10.00 / 17.00 & za. 10.00 / 16.30)
Tijdens lunchtijd 12.00 tot 12.30 zijn wij gesloten.

Of bestel bij uw plaatselijke handelaar !

SAFE NEDERLAND /

zijde B

Van Mastrigt Coins & Stamps Rotterdam
Botersloot 62 & 64
3011 HJ ROTTERDAM
Munten info 010-2.13.66.43
tel.nr.
010-4.14.30.77
fax.nr.
010-4.14.94.99
E-mail
m.mastrigt@wxs.nl
Internetsite www.safenederland.nl
www.coins-stamps-rotterdam.nl
Wenst U op dit adres
GEEN SAFE mailing meer te
ontvangen, wilt U ons dan even
op de hoogte stellen.
Na sluitingstijd op het antwoordapparaat inspreken mag ook.
Bij voorbaat dank.

=>

=>

Wist U dat wij ook handelen in postzegels, FDC’s, catalogi,
Euro-munten, bankbiljetten en alle merken opbergsystemen.
Wist U dat wij één van de MEEST betalende inkopers zijn
voor GOUDEN BELEGGINGSMUNTEN
=========
Mancolijsten en of directe bestellingen van bovenstaande zijn
welkom, indien gewenst met vooraf prijsopgave.

Afzender : (Indien anders dan hiernaast vermeld) zijde D
Plak hier
uw postzegel

SAFE NEDERLAND /
van Mastrigt Coins & Stamps R’dam
Botersloot 62 & 64
3011 HJ ROTTERDAM

