Bestelformulier Cava
contactpersoon dhr./mevr.
telefoon
mobiel
email

afleveradres

bedrijf
t.a.v. dhr./mevr./afd.
straat
postcode
plaats
havennummer/industrienummer/gebouw etc.
aflevertijden tussen
uiterste leverdatum

faktuuradres

(alleen invullen wat afwijkt van afleveradres)
bedrijf
t.a.v. dhr./mevr./afd.
postbus of straat
postcode
plaats
referentie/inkoopnummer

Postadres
T 023 - 584 18 92

Reek 11

F 023 - 584 18 42

2121 GT Bennebroek
info@champelle.nl

Magazijn

Haarlemmerstraatweg 111

KvK Haarlem 34094469

www.champelle.nl

1165 MK Halfweg

BTW 805473658B01

Fortis Bank 64.32.81.851

Paul Cheneau

Paul Cheneau, Cava Brut 		

aantal		

prijs

aantal		

prijs

aantal 		

prijs

 hele fles 0,75		
 piccolo 0,2		

Paul Cheneau, Cava Rosé		
 hele fles 0,75 (per 6)		

Paul Cheneau, Cava diversen		
 Paul Chenau, Cava Brut, Lady of Spain 0,75 (per 6)
 Paul Cheneau, Cava Demi-Sec 0,75 (per 6)		

etiketten

(aanvinken wat van toepassing is)
 standaard etiket

 cava etiket “Paul” met uw logo
full color opdruk

beperkte/geen éénmalige aanmaakkosten dtp

meerprijs per fles

 eigen ontwerp
aanlevering artwork door u

meerprijs per fles, zie onze staffels

verpakkingen

(aanvinken wat van toepassing is)		

aantal		

prijs

cellofaan, uitsluitend i.c.m. een gepersonaliseerd etiket
verzenddoos, golfkarton t.b.v. hele fles 0,75		
kaart/brief bijsluiten
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champagnekisten
			

aantal		

prijs

aantal		

prijs

aantal		

prijs

luxe champagnekist t.b.v. hele fles 0,75			
dichtnieten 			
kaart/brief bijsluiten			

maatwerk/exclusieve champagnekist conform offerte		
dichtnieten 			
kaart/brief bijsluiten			

bedrukking champagnekisten			
éénmalige aanmaakkosten à €50,- per kleur per film		
meerprijs per kleur per champagnekist à € 0,40 per kleur		

verzenden

aflevering op uw adres in Nederland (in 1 keer)		
orderbedrag v.a. € 700,-			

inbegrepen

orderbedrag tot € 700,-			

op aanvraag

en/of

verzendservice			
voorbereidingskosten verzendservice:
tot 50 flessen			
tot 100 flessen			
100+ prijs per 100 flessen			

portokosten en aantallen

		

aantal		

prijs

pakketten Nederland			
pakketten Belgie			
pakketten Luxemburg			
pakketten Duitsland			
overigen/ in overleg			
weet nog niet precies, op nacalculatie

wij ontvangen graag 1 week voor verzenden uw:
adresetiketten
Postadres
T 023 - 584 18 92

excelsheet met bezoekadressen (geen postbussen!)
Reek 11

F 023 - 584 18 42

2121 GT Bennebroek
info@champelle.nl

Magazijn

evt. kaartje of brief

Haarlemmerstraatweg 111

KvK Haarlem 34094469

www.champelle.nl

1165 MK Halfweg

BTW 805473658B01

Fortis Bank 64.32.81.851

uw etiket op onze website			

ja

nee

gaat u akkoord met het plaatsen van uw etiket op onze website?		

opmerkingen/speciale wensen

voor akkoord

naam
datum
handtekening
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