Bestel-info Fairtrade Tony’s Chocolonely Culemborg
700
Initiatief van werkgroep Fairtrade Gemeente Culemborg en Culemborg
700.
Illustratie: Marion Vrijburg https://marionvrijburg.wordpress.com/

Hoe kun je de repen bestellen?
Hierbij de spelregels voor je op een rij:
Wij hebben de volgende informatie van je nodig in één e-mail:









Account (mocht je deze nog niet hebben, dan kun je deze hier
aanmaken:
https://tonyschocolonely.com/nl/nl/chocoshop/zakelijk
Aantal
Smaak / smaken
Aflever- en factuuradres o Referentie op factuur
Het artwork. Stuur de werktekening mee. Deze staat op
www.Culemborg700.nl
De chocolade wordt bezorgd op 1 adres.
Mocht je een voorbeeld willen ontvangen, laat het ons weten!

Stuur de bovenstaande info in een mail naar :
mijntony@tonyschocolonely.com

Smaken en houdbaarheid
melk-hazelnoot, houdbaarheid 6 maanden na het personaliseren.
melk, houdbaarheid 1 jaar na het personaliseren
puur, houdbaarheid 1 jaar na het personaliseren

De prijzen per gepersonaliseerde reep (180 gram) ex BTW
1 – 49 stuks: €5,16
50 – 499 stuks: €4,38
500 – 999 stuks: €4,14
1.000 – 1.499 stuks: €3,62
1.500 – 1.999 stuks: € 3,21
2.000 – 2.999 stuks: € 2,92
3.000 – 3.999 stuks: € 2,81
4.000 stuks en meer: € 2,71
Levertijden
• 1 reep: op werkdagen voor 12u besteld, morgen in huis
• Tot 200 repen: 2 tot 3 werkdagen
• 200 – 500 repen: 5 werkdagen
• Vanaf 500 repen laten wij het je weten, want dit verschilt
natuurlijk!
Verzendkosten
• Voor bestellingen tot € 20,00 bedragen de verzendkosten €
2,50
• Voor bestellingen vanaf € 20,00 tot € 250,00 bedragen de
verzendkosten € 7,95
• Bij bestellingen boven de € 250,00 worden geen verzendkosten
in rekening gebracht

Betaling
• De betalingstermijn is 14 dagen na leverdatum.
• Indien 1 of meer bestellingen gezamenlijk een waarde hebben
van € 5.000,- dan voeren wij een kredietcheck uit. Indien deze
onvoldoende is, verzoeken we je de bestelling vooruit te
betalen. Indien de kredietcheck in orde is, is vooruitbetalen
niet vereist

Chocofans opgelet: Tony’s gepersonaliseerde repen
zijn om cadeau te geven, niet om door te verkopen!

