Nu de dagen korter worden, willen we allen
de warmte en gezelligheid binnen halen.
Kuros Heren helpt je mee die sfeer bij
jou thuis te creëren met een kaarsenactie.
Luxueuze kwaliteitskaarsen van Bert kaarsen (www.bertkaarsen.be).

Ivoor

Grijs

Bordeaux

Elke kaars is met de hand geborsteld voor een rustieke en unieke afwerking.

Geurkaarsen:
-

Wood (warme houtgeur)
Orchidee (frisse bloemengeur)
Cosy (zoete bessengeur)

Alle kaarsen zijn te bezichtigen in de inkom van onze sporthal.
Cadeautip: denk nu al aan je eindejaarsgeschenken!
Voor relatiegeschenken voor je bedrijf kunnen we een factuur voorzien.
Bestellingen bezorg je ten laatste op zondag 27 november! Deze brief:
-

inscannen/fotograferen en doormailen naar kaarsen@vckuroszulte.be
afgeven aan Kim/Frederik/Wout / Fabienne (trainer Stephan) / Sabrina (Tiebe en Yorbe) /

-

Wendy (Arne en Niels)
in de brievenbus van Kuros: Waalstraat 106, Zulte (in de straat van de sporthal)
Na ontvangst van je bestelling sturen we je een bestelbevestiging en de betaalgegevens.
Je bestelling is definitief na betaling.
Indien vragen: mail naar kaarsen@vckuroszulte.be of bel 0474/80 98 16 (Kim).
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bestelbon voor:
mailadres:
gsm/tel:
BOLKAARS (geborsteld)

CILINDERKAARS (geborsteld)

diameter brandduur aantal
kleur
prijs
7cm
10u
x ivoor
€4
x bordeaux
x grijs
8cm
12u
x ivoor
€6
x bordeaux
x grijs
10cm
24u
x ivoor
€ 10
x bordeaux
x grijs

afmeting brandduur aantal
kleur
prijs
8/10cm
40u
x ivoor
€8
x bordeaux
x grijs
8/15cm
60u
x ivoor
€ 10
x bordeaux
x grijs
8/20cm
80u
x ivoor
€ 12
x bordeaux
x grijs

GEURKAARS IN GLAS
afmeting
8/8/8cm

brandduur
20u

aantal
geur
x wood
x orchidee
x cosy

prijs
€9

EINDEJAARSPAKKET 1 in een mooie geschenkverpakking - € 22
x ivoor

set van 3 bolkaarsen (7cm/8cm/10cm)
x bordeaux

x grijs

EINDEJAARSPAKKET 2 in een mooie geschenkverpakking - € 32
x ivoor

set van 3 cilinderkaarsen (10cm/15cm/20cm)
x bordeaux

x grijs

EINDEJAARSPAKKET 3 in een mooie geschenkverpakking - € 50
set van 3 cilinderkaarsen (10cm/15cm/20cm) + 2 geurkaarsen*
*keuze van de geuren zal gevraagd worden in de bevestigingsmail

x ivoor

x bordeaux

x grijs

Wanneer kom je je bestelling halen IN HET SPORTCAFE?
0 zaterdag 17/12 tussen 9u45 en 12u15
0 maandag 19/12 tussen 19u45 en 20u15
0 dinsdag 20/12 tussen 19u45 en 20u15
0 we spreken een moment af bij de bestelbevestiging (via mail)
Alvast bedankt voor je bestelling!
Fabienne, Sabrina, Wendy en Kim, namens het ganse Kuros Team
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