
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Strookje voor de koper 
Levering: tussen vrijdag 2/12 en 

vrijdag 9/12/2022 

door:………………………… 
 
Ik bestelde: 
Cacaotruffels: 

…….….  x 250gr 

Schilfertruffels: 
………….. x 250gr(melk) 

…………… x 250gr(hazel) 
Zeevruchten:  

………..  x 250gr  
Marsepein:… x 250gr 

Patatjes……. x 200gr  

Wafels: 
………...  x 700gr vanille  

……...…  x 700gr Choc.  
Frangipane: 

……...…  x 700gr 

Brownies: 
…………  x 700gr  

 
 

Wij danken u voor uw steun. 
Smakelijk! 

www.deugdenmoed.be 

Lekkernijslag Verkoper:……………………………………………………… 
 
Groep:………………………………………………………………………………………………. 

 
Koper:………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres:………………………………………………………………………………………………. 
 

Lekkernijslag Verkoper:……………………………………………………… 
 
Groep:………………………………………………………………………………………………. 

 

Koper:………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres:………………………………………………………………………………………………. 
 

Truffels: 
Doos cacaotruffels:…….. x 250gr aan 6.00€  =………… € 
Doos schilfertruffels: 
- melkchocolade: ………... x 250gr aan 5.75€  =………… €  
- hazelnootvulling:………..  x 250gr aan 6.00€  =…………  € 
Zeevruchten:    ……..... x 250gr aan 5.75€ =………… € 
Marsepein:  
- marsepein:        ………. x 250gr aan 5.25€  =…………   € 
- cacaopatatjes:   ……….  x 200gr aan 5.75€ =…………      € 
Wafels: 
  -vanille :             ………. x 700gr aan 6.00€   =………… €   
  -vanille/chocolade:…….. x 700gr aan 6.50€ =………… € 
Frangipane:         ........ x 700gr aan 6.75€ =………… € 
Brownies: (nieuw) ..…… x 700gr aan 7.25€ =………… € 
      

      Totaal:……………………….…... € 
De verkoper komt de bestelling afhalen op vrijdag 2/12/2022  tussen 14u00 

en 19u00 of op zaterdag 3/12/2022 tussen 10u00 en 19u15 of op zondag 

4/12/2022 van 09u00 tot 17u00 in onze gymhal, Oorderseweg 83, Ekeren.  

Truffels: 
Doos cacaotruffels:…….. x 250gr aan 6.00€  =………… € 
Doos schilfertruffels: 
- melkchocolade: ………... x 250gr aan 5.75€  =………… €  
- hazelnootvulling:………..  x 250gr aan 6.00€  =…………  € 
Zeevruchten:    ……..... x 250gr aan 5.75€ =………… € 
Marsepein:  
- marsepein:        ………. x 250gr aan 5.25€  =…………   € 
- cacaopatatjes:   ……….  x 200gr aan 5.75€ =…………      € 
Wafels: 
  -vanille :             ………. x 700gr aan 6.00€   =………… €   
  -vanille/chocolade:…….. x 700gr aan 6.50€ =………… € 
Frangipane:         ........ x 700gr aan 6.75€ =………… € 
Brownies: (nieuw) ..…… x 700gr aan 7.25€ =………… € 
      

      Totaal:……………………….…... € 
De verkoper komt de bestelling afhalen op vrijdag 2/12/2022  tussen 14u00 

en 19u00 of op zaterdag 3/12/2022 tussen 10u00 en 19u15 of op zondag 
4/12/2022 van 09u00 tot 17u00 in onze gymhal, Oorderseweg 83, Ekeren.  

 

 

 
 

 
Strookje voor de koper 

Levering: tussen vrijdag 2/12 en 
vrijdag 9/12/2022 

door:………………………… 
 
Ik bestelde: 

Cacaotruffels: 
…….….  x 250gr 

Schilfertruffels: 

………….. x 250gr(melk) 
…………… x 250gr(hazel) 

Zeevruchten:  
………..  x 250gr  

Marsepein:… x 250gr 

Patatjes……. x 200gr  
Wafels: 

………...  x 700gr vanille  
……...…  x 700gr Choc.  

Frangipane: 

……...…  x 700gr 
Brownies: 

…………  x 700gr  
 
 

Wij danken u voor uw steun. 

Smakelijk! 
www.deugdenmoed.be 

 


