
all you need is ... 

optie 1: ontbijtmand voor 2 personen

optie 2: kindermand voor +/- 2 kinderen

Zin in een heerlijk en romantisch ontbijt, bij u aan 
huis geleverd op zondag 12 februari 2017? 

JCI Hasselt zorgt hiervoor! De manden worden met 
veel zorg samengesteld en door ons aan huis 
geleverd. We stellen je twee formules voor. 

Een verrukkelijke ontbijtmand met bubbels, diverse brood-
jes en koffiekoeken van de warme bakker, een assortiment 

luxe beleg, ontbijtgranen, eitjes, vruchtensap, vers fruit, 
chocolade, een romantische toets en vele andere extra’s.

Maak je Valentijnsontbijt compleet voor het hele gezin 
met een kinderontbijtmand vol lekkers, met onder meer 2 

sandwiches, minikoffiekoekjes, vers fruit, kinderbeleg, 
healthy verrassingen en nog veel meer. 

VZW JCI Hasselt is een afdeling van Junior 
Chamber International, een organisatie van 
jonge leiders en ondernemende mensen, 

die zich onder meer inzet voor maatschap-
pelijke doelen. www.jcihasselt.be



VZW JCI Hasselt is een afdeling van Junior 
Chamber International, een organisatie van 
jonge leiders en ondernemende mensen, 

die zich onder meer inzet voor maatschap-
pelijke doelen. www.jcihasselt.be

Maak bovendien kans op een fantastische Bongo 
cadeaubon ‘verwenmoment voor 2’, 

ter waarde van 49,95€, die verstopt zal zitten in een van de 
manden. 

Wil jij je laten verwennen met een romantisch deluxe ontbijt? Geef ons dan snel 
je bestelling door. Het aantal manden is immers beperkt! 

Aantal onAantal ontbijtmanden volwassenen:   ………………40€ per mand
Aantal ontbijtmanden kinderen:     ………………10€ per mand

Naam en telefoonnummer: ……………………………………………….
Leveringsadres:  …………………………………………………………….

Gewenste leveringstijd :  tussen 8u en 10u  OF tussen 10u en 12u
Opmerkingen:  .....................................................................................

Indien gewenst kan je ook een persoonlijke boodschap laten toevoegen!

BezoBezorg ons bovenstaande gegevens via mail op valentijnsontbijt@jcihasselt.be. 

BETALING kan     via overschrijving op BE31 2350 0151 7555 van vzw     
           JCI Hasselt met vermelding van jouw naam
           contant bij levering

Opmerking: het is niet mogelijk om enkel een kinderkorf te bestellen; 
inschrijven kan tot donderdag 9 februari 2017.

Voor meer info kan je contact opnemen met valentijnsontbijt@jcihasselt.be.


