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Kies je vriezer en ontvang een gratis ijsinlading en POS-pakket!

+

+

Gratis ijspakket
Bij aankoop van een vriezer, wordt een gratis ijspakket geleverd door jouw groothandel. Afhankelijk van welke vriezer je kiest, ontvang
je 15 of 20 dozen gratis ijs. Je bepaalt zelf hoe dit gratis ijspakket eruit ziet en dus welke ijsjes je gratis ontvangt. Zo hebt je een
aantrekkelijk assortiment passend bij jouw doelgroep.
Afhankelijk van jouw keuze vertegenwoordigt de verkoopwaarde van dit ijspakket de aanschafwaarde van de vriezer. Zo verdien je jouw
investering meteen terug!
.

Gratis verkoopondersteunende materialen
Bestel je een vriezer dan ontvang je gratis een pakket verkoopondersteunende materialen. Dit POSpakket bevat de IJsboerke
insteekmap inclusief assortimentskaartjes, een afvalbak en een gevelvlag inclusief houder. Zo ben je meteen klaar voor de verkoop.

Zo bestel je een vriezer inclusief gratis ijspakket en POSpakket
in 3 stappen :
Stap 1.
Selecteer de vriezer die je graag wilt bestellen, door in de laatste kolom het aantal vriezers in te vullen die je wil bestellen.
ART. NR.

TYPE

Lengte

Diepte

Hoogte

Inhoud

Aankoopprijs

91380

Focus 106

106 cm

66 cm

85 cm

270 liter

€ 609

91382

Focus 131

131 cm

66 cm

85 cm

325 liter

€ 659

Aantal
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Stap 2.
Geef in het overzicht hieronder aan hoeveel gratis dozen ijs je van elke soort wilt ontvangen.
Je selecteert voor de: Focus 106
15 dozen / Focus 131
20 dozen.
Artikel Omschrijving
nr

Aantal
Gratis
Dozen

Artikel Omschrijving
nr

20168 Big Chocolate /20

20158 Subimba Vanille /24

20169 Big White /20

20159 Subimba Mokka /24

20170 Big Almond /20

20160 Subimba Aardbei /24

20446 Cornet d’Amour Vanille /16

20161

20447 Cornet d’Amour Brésilienne /16

20689 Subimba Dame Blanche /24

20452 Cornet d’Amour Aardbei /16

21607

Subimba Yoghurt /24

21509 Cornet Jacques /16

20165

Maxi Vanille /24

21539

20166 Super Krokant /24

K3 Squeeze /16

Subimba Chocolade /24

20240 Piet Piraat /12

20167

Minichoc Vanille /32

20783 Bumba /12

20171

Satelite /24

20833 Maya De Bij /16

20686 Rainbow fruits /16

20783 Plop Aardbei /16

20642 Ijsbomb /12

21539

FC De Kampioenen /16

20235

21903

Surprise cup /12

20236 Limbo Orange /16

21810

Pinguinijsje /20

20985 Magic Lemon & Lime /12

21944

Panda Ijsje /16

20764 La Galette Jules Destrooper /18
21081

Aantal
Gratis
Dozen

Limbo Cola /16

Manon Signature White /20

Stap 3.
Je vult de aanvullende gegevens in voor de levering van de vriezer.
Bedrijfsnaam:

Eventuele speciale
aandachtspunt i.v.m. levering:

Contactpersoon/Besteller:
Adres:

Naam groothandel:

Postcode/Plaats:

Vertegenwoordiger groothandel:

Telefoonnummer:

Gewenste uitleverdatum:

E-mailadres:

Datum:

Openingstijden

Naam contactpersoon :

Onze vriezerleverancier «Veld Koeltechniek» neemt altijd van te voren contact met je op voor de levering.
De facturatie van de vriezer gaat in overleg via jouw groothandel, evenals de uitlevering van de gratis dozen ijs en het POS-pakket.
Je ontvangt dit bij jouw eerstvolgende levering of in overleg op een ander moment.
Lever dit ingevulde formulier in bij jouw IJsboerke vertegenwoordiger, jouw horeca groothandel of mail het naar: actienederland@ijsboerke.be
Actievoorwaarden
• Het aanbod geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties.
• Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.
• Alle genoemde prijzen zijn excl. verwijderingsbijdrage
• IJsboerke is niet verplicht het ijs wat verloren is gegaan als gevolg van een defect te vergoeden.
• De vriezer wordt jouw eigendom.
• Alle vriezers worden door Veld Koeltechniek geleverd inclusief 1 jaar After Sales & Services, excl. glas, verlichting, scharnieren of schade als gevolg van slecht onderhoud.
• Veld Koeltechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, derhalve ben je zelf bij uitval verantwoordelijk
voor vervangende vriescapaciteit, om de voortgang van uw verkoop te waarborgen tot de storing verholpen is.
• IJsboerke is niet verantwoordelijk voor de door Veld Koeltechniek verkochte en geleverde vriezers, noch voor onderhoud of reparatie;
bij klachten dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met Veld Koeltechniek (telefoon: +31 544 476 476)
• Voor de levering van de vriezer wordt door de transporteur met jou een afspraak vastgelegd. Indien ondanks deze afspraak de vriezer
niet afgeleverd kan worden, zullen de gemaakte transportkosten vanwege vergeefse rit aan jou in rekening worden gebracht.

Handtekening bevoegde persoon

