
Ministerie van Lekkere dingen
Jan Kees de Jager
Jagerlaan 33
3771 AA Barneveld

Roomboter Amandel

letter, letter naar keuze
Ambachtelijke

Kerststol (evt. met logo!)

Ambachtelijke Sinterklaas 

of- Kerstpakketje

Vanaf € 8,45 Vanaf € 8,70 Vanaf € 10,-

Van Laar stalen kozijnenDhr. J.J. van LaarTopperweg 343774 LJ  KOOTWIJKERBROEK<0000514428497-H-EHA139-.-10*28-8/1-SND6/1/

Afz: DSB printservice Bellstraat 39 3771 AH Barneveld

514
Beste heer van Laar, Profiteer nu van de ´Tel uit uw winst-traktatieregeling´Goed nieuws. Het Belastingstelsel gaat op de schop: als Van Laar stalen kozijnengaat u minder belasting betalen over uw winst. Uw Echte Bakker speelt daarop in met de Tel uit uw winst-traktatieregeling.Traktatie-regelingDe Tel uit uw winst-traktatieregeling is nieuw bakkersbeleid dat helpt om uw winst te verhogen. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan: werknemers die regelmatig oprechte complimenten/traktaties krijgen, zijn 5 tot 7 procent productiever. En tevreden medewerkers leiden weer tot tevreden klanten… Proef op de somKortom, hoog tijd om samen met uw Echte Bakker de proef op de som te nemen. Speciaal voor u hebben we alvast drie smakelijke eindejaarstraktaties geselecteerd. Natuurlijk ook erg geschikt om klanten en relaties te bedanken op een unieke manier.

Profiteer nu van de Tel uit uw winst-traktatieregeling en geef uw bestelling door via 0342-412188 of www.echtebakker.com/geschenk. Daar vindt u nog veel meer winst verhogende lekkernijen. Uiteraard bezorgen wij uw bestelling in Barneveld gratis. Met vriendelijke groet,Jaap & Aukje, Lammert en RemcoEchte Bakker van der VeerGenoemde prijzen zijn excl. 6% BTW
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Echte Bakker v.d. VeerDhr. J.C. van de veerPastoor Gowthorpestraat 813772 CA  BARNEVELD<0001529428494-H-EHA115-.-58*63-12/2-SND17/1/

Afz: DSB printservice Bellstraat 39 3771 AH Barneveld

1529
Beste Jaap van de veer, Profiteer nu van de ´Tel uit uw winst-traktatieregeling´Goed nieuws. Het Belastingstelsel gaat op de schop: als Echte Bakker v.d. Veergaat u minder belasting betalen over uw winst. Uw Echte Bakker speelt daarop in met de Tel uit uw winst-traktatieregeling.Traktatie-regelingDe Tel uit uw winst-traktatieregeling is nieuw bakkersbeleid dat helpt om uw winst te verhogen. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan: werknemers die regelmatig oprechte complimenten/traktaties krijgen, zijn 5 tot 7 procent productiever. En tevreden medewerkers leiden weer tot tevreden klanten… Proef op de somKortom, hoog tijd om samen met uw Echte Bakker de proef op de som te nemen. Speciaal voor u hebben we alvast drie smakelijke eindejaarstraktaties geselecteerd. Natuurlijk ook erg geschikt om klanten en relaties te bedanken op een unieke manier.

Profiteer nu van de Tel uit uw winst-traktatieregeling en geef uw bestelling door via 0342-412188 of www.echtebakker.com/geschenk. Daar vindt u nog veel meer winst verhogende lekkernijen. Uiteraard bezorgen wij uw bestelling in Barneveld gratis. Met vriendelijke groet,Jaap & Aukje, Lammert en RemcoEchte Bakker van der VeerGenoemde prijzen zijn excl. 6% BTW




