
Bedrag Aantal dozen Totaal euro
Gossip’s Chardonnay (Zuid-Oost Australië) - wit 6 flessen € 29,50 x ………………. = ……………….
Gossip’s Shiraz (Zuid-Oost Australië) - rood 6 flessen € 29,50 x ………………. = ……………….

Domaine Astruc d’A Sauvignon Blanc (Languedoc, Zuid-Frankrijk) - wit 6 flessen € 37,50 x ………………. = ……………….
Domaine Astruc d’A Syrah (Languedoc, Zuid-Frankrijk) - rood 6 flessen € 37,50 x ………………. = ……………….

Pico Maccario Monferrato Bianco “Estrosa” (Piemonte, Italië) - wit 6 flessen € 45,00 x ………………. = ……………….
Pico Maccario Barbera d’Asti “Lavignone” (Piemonte, Italië) - rood 6 flessen € 45,00 x ………………. = ……………….

Prosecco frizzante “Sciantis” (Italië) - 6 flessen € 36,00 x ………………. = ……………….

2 flessen Gossip's (rood en wit) in een sierlijke kartonnen doos - € 14,50 x ………………. = ……………….
2 flessen Domaine Astruc (rood en wit) in een sierlijke kartonnen doos - € 16,50 x ………………. = ……………….
2 flessen Pico Maccario (rood en wit) in een sierlijke kartonnen doos - € 19,50 x ………………. = ……………….
2 flessen Prosecco in een sierlijke kartonnen doos - € 14,50 x ………………. = ……………….

Gift ……………….

Totaal euro: ……………….

Adres:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:  ………….………………………………………………………………………………………………………………………..

Email:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eenmalige machtiging (onze voorkeur):

Ja, ik wil graag het goede doel steunen door de geselecteerde wijn(en) te bestellen. 
Ik geef Rotaract `t Westland dan ook toestemming om het verschuldigde bedrag van mijn rekening te incasseren.

**Contant (overhandigen aan een iemand van Rotaract `t Westland)

Plaats:  …………………………………………………

Datum:  …………………………………………………

4. Faxen naar: +31 (0)70 - 333 3302 

*
**

gepast te overhandigen aan een lid van Rotaractclub `t Westland.

Bij voorkeur kunt u de wijnen ophalen op vrijdagavond 17 december na 18.00 uur. Voor nadere informatie: www.racwestland.nl
De wijnen worden afgeleverd in de week van 19 december 2010

Aankruisen wat van toepassing is

Handtekening:   ………………………………………………………………..

WIJNBESTELFORMULIER 2010

Indien van toepassing: Ik ben lid van Rotaryclub (s.v.p. omcirkelen):               Westland        /        Westland-Polanen         /         Wateringen

U kunt het formulier tot 13 december 2010 inleveren, toesturen:

Bestelling

Het verschuldigde bedrag kan contant worden voldaan. Dit is alleen mogelijk door het Wijnbestelformulier, inclusief het verschuldigde bedrag,

Levering bestelling

Plaats Bank:   ……………………………………………………………………

Mijn adresgegevens zijn

*Ik wil als volgt betalen

Postcode en woonplaats:     …………………………………..

Naam:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bankrekeningnummer: …………………………………………………….

1. Inleveren bij iemand van Rotaract `t Westland
2. Opsturen naar: Rotaract `t Westland, t.n.v. Wijnactie, Jacques Perkstraat 21-B, 3061 CN Rotterdam
3. Mailen naar: racwestland@hotmail.com

http://www.racwestland.nl
mailto:racwestland@hotmail.com

