Voor een verkoopactie met
Oliebollen en/of Appelbeignets
met Oud en Nieuw hebben wij een bijzonder
aantrekkelijk aanbod voor u!

Heerlijke verse Oliebollen en/of Appelbeignets
van constante “Topkwaliteit”
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Oliebollen
Een verkoopactie met verse, gevulde Oliebollen met krenten en rozijnen (of naturel) is altijd
een groot succes.

Wij hebben een fantastisch product van constante, hoge kwaliteit voor een mooie prijs. Deze heerlijke
Oliebollen liggen ook te koop in de grootste winkels van Nederland.
Tegenwoordig worden er hoge eisen gesteld aan voedselproducten. Eisen waar onze Oliebollen ruimschoots
aan voldoen. En zeg het nu zelf voor deze prijzen kunt u ze zelf niet maken. Uiteraard bent u vrij om uw eigen
verkoopprijs te bepalen. Maar wie bezorgt er tegenwoordig nog oliebollen aan huis voor € 0,50 per stuk?
Met Oud en Nieuw is het alleen mogelijk om zakken met 10 Oliebollen te bestellen! Voor levering
van de Oliebollen/Appelbeignets op 28-29-30 en 31 december dient u de “voorlopige”
bestelling vóór 1 december op te geven om in het routeschema opgenomen te kunnen worden.
Hierna heeft u tot 4 werkdagen voor levering de tijd om de definitieve aantallen door te geven.

Besteleenheid: per doos van 8 zakken met 10 Oliebollen.
De minimale afname is slechts 3 0 dozen! Dat zijn maar 240 zakken met Oliebollen.

Adviesverkoopprijs
Opbrengst organisatie
Inkoopprijs incl. BTW en franco huis Nederland:

€ 5.00
€.1,10
€.3,90

per 10 stuks
per 10 stuks

Bij een afname van 50 dozen of meer is de inkoopprijs slechts € 3, 60 per zak/10 stuks

Wilt u bij de oliebollen een zakje poedersuiker dan komt er € 0,10 per zak bij.

Appelbeignets
Heerlijke, grote Appelbeignets gemaakt van bladerdeeg en natuurlijk ook van TOPkwaliteit.
U kunt uw Oliebollenactie mooi combineren met Appelbeignets. In een doos zitten 25 grote, overheerlijke
Appelbeignets. Met € 5,00 voor 5 Appelbeignets vraagt u niets te veel!
Adviesverkoopprijs
Opbrengst organisatie
Inkoopprijs incl. BTW en franco huis Nederland:

€ 4,75 per 5 stuks
€ 1,00
€ 3,75 per 5 stuks

€ 0,95 per stuk
€ 0,75 per stuk

Besteleenheid: per doos van.30. stuks, te combineren met 30 dozen oliebollen.
Wilt u alleen Appelbeignets dan kan dat vanaf 900 stuks (30 dozen met 30 stuks)
TIP! Bijna iedereen die vorig jaar heeft meegedaan heeft een zak met 10 oliebollen verkocht voor € 5,00
(net als 5 Appelbeignets). Een hogere winst en u bent nog steeds goedkoop en zeker niet te duur.
Het is niet mogelijk de niet verkochte zakken retour te nemen.
Dit zijn slechts twee artikelen uit het ruime assortiment.
Wenst u informatie over andere verkoopacties met Goberg Fondswerving:
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