
Alleen deze kleding is tijdens de lessen toegestaan.

Bestelformulier Horeca Vakschool Rotterdam 2019-2020

Opleiding : Horeca/Bakken 1e/2e leerjaar

Naam: M / V

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer: Datum:
Maat Aantal Prijs p. st. Totaal

Artikel-nr Koken/ bakken  jongens en meisjes 1e & 2e jaars

RA-PR102 Halterschort  wit incl. borduring logo geen maat 1 19,00€   19,00€     

T-shirt wit 2 7,50€     15,00€     

HO-77-5157-16 Veiligheidsschoen laag heren Jumber  46,00€   

HO-77-5157-15 Veiligheidsschoen hoog heren Climber 46,00€   

HO-77-5157-28 Veiligheidsschoen laag dames Bestgirl 41,50€   

HO-77-5157-27 Veiligheidsschoen hoog dames Bestlady  41,50€   

Subtotaal

Portokosten 

Betaald Pin Contant 

Nog te voldoen

Handtekening voor akkoord maten: ____________________________________
Bij het inmeten dient u het gehele bedrag te betalen. U kunt bij ons pinnen of contant betalen.

De bestelde kleding wordt pas eigendom van de klant na ontvangst van het gehele bedrag.

Uw bestelling wordt op school bezorgd. De kleding kan thuisbezorgd worden via POSTNL, hiervoor worden 

wel portokosten in rekening gebracht. Dit gaarne aangeven bij bestelling! PORTOKOSTEN  € 8,00

Mocht u de bestelling plaatsen in de eerste week van het schooljaar dan dient u de bestelling zelf op te halen

bij Circuit Bedrijfskleding of u kunt kiezen het pakket te laten versturen met PostNL. PORTOKOSTEN  € 8,00

Klachten worden kosteloos opgelost binnen 7 werkdagen na ontvangst kledingpakket, na deze tijd zullen

er kosten in rekening worden gebracht (klachten zoals: te kort, te lang, past niet etc.)

CORRESPONDENTIE ADRES CIRCUIT BEDRIJFSGEGEVENS CIRCUITBEDRIJFSKLEDING
Anthonetta Kuijlstraat 40 ABN AMRO BANK: 04.49.42.7447
3066 GS Rotterdam K.v.K nummer 51.49.77.51
Tel: 010- 467 11 60 BTW nummer NL850054382B01
info@circuitbedrijfskleding.nl IBAN-nummer NL33ABNA044.94.27.447

Na deze datum ben je van harte welkom, maar garanderen wij geen tijdige levering.

Om het leveren van de schoolkleding te garanderen voordat het nieuwe schooljaar begint,
 is passen en bestellen vóór 20 juli 2019 noodzakelijk.



Alleen deze kleding is tijdens de lessen toegestaan.

 


	1e & 2e jaars 

