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Handelsonderneming S.H.L. - Montfoort
Hannie Schaftstraat 99

Tel. 0348-471575

www.SHLmontfoort.nl

3417 CS Montfoort

Fax 0348-473130

info@SHLmontfoort.nl

IBAN: NL89INGB0009143675

Bestel/fax formulier
Ook leverbaar in
Aantal

Productcode

Product

Materiaal

Prijs € /st

VZH01

collier + medaillon

zilver .925

49,00

VGH02

collier + medaillon

goud .585

325,00

VOBZ03

oorknoppen

zilver .925

39,50

VOBG04

oorknoppen

goud .585

325,00

VDSG05

dasschuif

goud .585

385,00

VDSZ06

dasschuif

zilver .925

35,00

VDSZ07

dasschuif goud met zilveren hoofd

goud/zilver

245,00

VSH08

sleutelhanger

onedel

VMDG09

manchetknopen *) en dasschuif

goud .585

695,00

VMDZ09

manchetknopen en dasschuif

zilver .925

79,00

VMG10

manchetknopen *)

goud .585

385,00

VMZ11

manchetknopen

zilver .925

57,00

VSZ14

speld met knijpsluiting

zilver .925

29,00

VSG15

speld met knijpsluiting

goud .585

185,00

VSZ16

speld met beveiliger

zilver .925

29,00
185,00

16,00

VSG17

speld met beveiliger

goud .585

VRZ20

lederen riem, bordeau

onedel

59,00

VRZ21

lederen riem, zwart

onedel

59,00

*) mechaniek onedel
Alle artikelen worden in een geschenkverpakking geleverd

Totaalprijs

Totaalbedrag €

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Datum:
Handtekening:
1. Uw bestelling plaatsen? Geef in de tabel aan welke producten u wenst te bestellen en welk aantal u daarvan wilt ontvangen.
Voor de totaalprijs vermenigvuldigt u het aantal met de stukprijs en vult u in onder totaalprijs. Voor het totaalbedrag telt u
alle totaalprijzen bij elkaar . Bestelformulieren zonder handtekening kunnen niet in behandeling genomen worden.
2. Als u alles heeft ingevuld stuurt u het formulier naar:
Handelsonderneming S.H.L. – Montfoort, Hannie Schaftstraat 99, 3417 CS Montfoort.
U kunt het formulier ook vinden op: www.shlmontfoort.nl
Na ontvangst van uw bestelformulier ontvangt u een factuur met het totaalbedrag. Na ontvangst van uw betaling wordt uw
bestelling zo spoedig mogelijk toegestuurd.
3. U kunt ook bestellen d.m.v. het overmaken van het verschuldigde bedrag naar ING NL89INGB0009143675, onder vermelding
van bestelling myrashida met vermelding van aantallen en productcodes.
Houdt u rekening met een levertijd van minimaal 4 weken na ontvangst van uw betaling.
De artikelen op dit formulier zijn gebaseerd op de huidige goud- en zilverprijzen, zijn inclusief BTW en verzendkosten.
Voor vragen kunt u bellen naar telefoonnummer: 0348 – 471 575
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