Mega Bednet Poezen Verkoop
Proficiat de eerste stap is genomen!
Wil je een Mega Bednet Poezen Verkoop organiseren op je school, vereniging,
jeugdbeweging of op je werk? Dat kan! Samen met je collega’s, leden en
vrienden wensen we je een fantastische verkoop toe!
Hierbij wat tips om je verkoop te boosten!
V
O Hang je poster(s) goed zichtbaar!
V
O Bazuin het rond, like en share!
V
O Gebruik onze besteltools!
DE BESTELTOOLS:
De Individuele bestellijst:
Handig om mee te geven aan leerlingen, leden of collega’s
De Groepsbestellijst:
Makkelijk om op je afdeling, in je klas of in je wijk de bestellingen te noteren.

Veel succes!
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De regels
Om de bestellingen van de Bednet Poezen vlotter te verwerken vragen wij uw
u de volgende praktische afspraken en regelingen aandachtig door te nemen.
DE REGELS
Wij zijn zeer blij dat je ons wil helpen bij het verkopen van de Bednet Poezen en accessoires.
Hou er daarbij wel rekening mee dat volgende regels dienen te worden gerespecteerd:
• Je kan de Bednet Poezen en accessoires bestellen via de website www.bednetpoes.be.
• De Bednet Poes kost 20 euro per stuk. De Poezenoortjes en de Poezenplaktattoos kosten elks 5 euro.
• Door deel te nemen aan de Mega Bednet Poezen Verkoop verbind jij je er toe om de Bednet Poes en
accessoires aan deze prijzen te verkopen.
• Je kan pas een bestelling plaatsen bij een minimum van 8 Bednet Poezen, 8 Tiara’s en 8 Tattoos.
• Op het einde van uw Mega Bednet Poezen Verkoop dient het ingezamelde bedrag aan ons overgemaakt
te worden (KBC BE16 7310 4163 2674) met vermelding van MBPV + uw naam.
• Tevens stuur u ons de ingevulde bestelmail door waarbij volgende zaken niet in mogen ontbreken:
- Naam en organisatie
- Aantal stuks/item
- Gestorte bedrag
• Gelieve de aankopen per organisatie te centraliseren (graag 1 bestelmail per organisatie).
• Nadat de bestelling en betaling door ons werd gevalideerd, sturen wij uw bestelling naar het door jouw
opgegeven adres op.
• Wij beleveren u binnen de 5 werkdagen. (indicatief en niet-bindend)
• Bestellingen zijn onderworpen aan beschikbaarheid.
P.S. Voor een vlottere verkoop, voorzien wij een starterspakket (twv 240 euro)
Bent u geïnteresseerd in de aankoop van één (of meerdere) starterspakket(ten) van 8 Bednet Poezen, 8
Tiara’s en 8 plaktattoos, stuur dan een mailtje naar info@bednetpoes.be

Veel succes!
Het Bednet- team

