
Beste verzamelaars, 

 

Zoals jullie al wel weten is de stickerverkoop al een tijdje stopgezet. Nu we door de nieuwe 
coronamaatregelen terug ons kot mogen verlaten, willen we stilletjes aan het stickeralbum afronden. 

Hiervoor geven we iedereen, die nog stickers tekort komt, de mogelijkheid om deze bij te bestellen per 
stuk. Hoe gaan we hiervoor te werk: 

- Noteer op strookje onderaan de nummers die je wil bijbestellen met een maximum van 3 per 
stuk en met een maximum van 20 nummers. 

- Ook is er de mogelijk om elk nummer uit het boek te verkrijgen in posterformaat. (A2 of A3 
formaat) 

- Steek strookje en gepast geld in envelop.  
- Vermeld op envelop duidelijk Naam, club, ploeg en adres. Deze envelop krijgt u terugbezorgd 

met de gevraagde stickers/posters. 
- Bezorg de envelop bij DIRVEN TOM wonende te Gierle in de Ursulinenstraat 5. 

Graag had ik jullie envelop ontvangen voor Zondag 15 juni 2020 !!! 

Alvast bedankt en tot snel! 

Groeten Tom 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- Nummer stickers klein formaat 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………….  aantal stickers x 0.20 cent = …………..   euro 

 

- Aantal posters A2 formaat   ……     x  20 euro = …………… euro van sticker nummer …….. . 
- Aantal posters A2 formaat   ……     x  20 euro = …………… euro van sticker nummer …….. . 
- Aantal posters A2 formaat   ……     x  20 euro = …………… euro van sticker nummer …….. . 
- Aantal posters A2 formaat   ……     x  20 euro = …………… euro van sticker nummer …….. . 

 
- Aantal posters A3 formaat   ……     x  10 euro = …………… euro van sticker nummer …….. . 
- Aantal posters A3 formaat   ……     x  10 euro = …………… euro van sticker nummer …….. . 
- Aantal posters A3 formaat   ……     x  10 euro = …………… euro van sticker nummer …….. . 
- Aantal posters A3 formaat   ……     x  10 euro = …………… euro van sticker nummer …….. . 


