Zoals men gelezen heeft in de laatste nieuwsbrief, gaat de winkel van "de
IJmond" over tot het promoten van biologische zaden van de fa. Bolster.
Het doel is, net zoals bij de fa. Garant, een zo groot mogelijke korting te
verkrijgen, d.m.v. een collectieve bestelling bij de fa. Bolster. De fa. Garant
uiteraard bestaan.
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De werkurijze I bestelling wjkt iets af van de manier van bestellen zoals bij de
fa. Garant. Beide fa. leveren halvsrwsge november hun catalogus. Zij die een
vaste afnemer zijn bij de fa. Garant,lcijgen in november weer een catalogus in
de bns en in de kantine liggen extra exemplaren.
Omdat de gebruikers van biologische zaden nog niet de overhand hebben, zijn er
een klein aantal catalogussen beschikbaar en ter inzage in de kantine. U kunt
natuurlijk zelf een catalogus aÍlnwagen maar geen gebruik maken van de
bestelformulieren van de Bolster. In de kantine liggen extra bstelformulieren
plus extra veruolgbladen. Belangrijk om te weten is, dat de website meer
informatie geeft dan de catalogus. V/ebstite: www.bolster.nl Ook op de website
van vtv de "Llmond" is het bestelformulier en tevens een bijbehorend
vervolgblad te vinden. Het is NIET de bedoeling dat er individueel besteld
wordt bij de fa. Bolster vanrvege het verkrijgen van de hoogst mogelijke kortíng.
tevering vindt plaats op naam, tuinnr. en complex. Gelieve te vermelden, aantal,
artikelnr., omschrijving en de prijs plus het totaal bestelbedrag.

Leveringstijd ca. 8 dagen na collectieve bestelling. Af te halen en te betalen in
de winkel, tijdens openingswen. Ook hiervoor geldt, uiterste datum van
inleveren 3l decembcr, brj de brievenbus van de winkel of de rode brievenbus
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Voor hen die schoorvoetend ies willen proberen met biologisch raad, u vindt in
de winkel een display met wat zaden van uitzonderlijke rassen.

Meer inforrratie wordt u graag versfielct door:
J.
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E-mail : jurzlj1-19a8@outlook. com

