
CORMAN
ONTDEK ONZE BOTER-
EN MENGELINGPLAKKEN

Succes vo� de ambachtelijke bakker!

MET EEN UNIEKE & SUPERIEURE KWALITEIT,
DE GARANTIE VOOR UW SUCCES

NEW



Bij aankoop van 350 kg*
Corman boter- of mengelingplakken of Lescure plakken

3 PRAKTISCHE STAPELBAKKEN 
40L + 1 KARRETJE 
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Algemene voorwaarden: Door hun deelname aanvaarden de deelnemers impliciet de volgende voorwaarden van de actie. De actie is geldig van 30/9/2018 tot 30/11/2018 en is niet 
cumuleerbaar met andere acties. Ze is enkel geldig voor ambachtelijke bakkers-banketbakkers in België en het Groothertogdom Luxemburg, en niet voor industriële klanten en grossiers. De 
actie heeft betrekking op de Corman boters en mengelingen in plakken of Lescure plakken. Het aanbod bestaat uit het overhandigen van een stapelbak 40L en een karretje bij de aankoop en 
levering van minimaal 150 kg van Corman boter of mengeling of Lescure in plakken. U krijgt twee stapelbakken 40L en een karretje bij de aankoop en levering van minimaal 250 kg en drie 
stapelbakken 40L en een karretje bij de aankoop en levering van minimaal 350 kg. De actie is beperkt tot maximaal 3 deelnamen per bedrijf  en zolang de voorraad strekt. Bestellingen van 
minder dan 150 kg mogen niet gecumuleerd worden. Voor een geldige deelname moet bovenstaande bestelbon volledig ingevuld teruggestuurd worden naar Corman NV. Van zodra Corman 
NV de bon ontvangt, geeft het die aan de grossier, die uw bestelling zal leveren. Uw bestelling kan in geen geval geannuleerd worden. De bak(ken) en het karretje worden overhandigt, na 
controle van de leverings- en facturatiegegevens, of direct door uw Corman grossier als het product op voorraad is of binnen een termijn van 3 maanden na het afsluiten van de actie 
(30/11/2018) door uw Corman grossier of de Corman promoter. Er wordt enkel rekening gehouden met de facturatiegegevens die betrekking hebben op bestellingen en leveringen binnen de 
looptijd van de actie.  

De bak(ken) en het karretje worden overhandigt, na controle van de leveringsgegevens, of direct door uw Corman grossier als 
het product op voorraad is of binnen een termijn van 3 maanden na het afsluiten van de actie (30/11/2018) door uw Corman 
grossier of de Corman promoter.

Datum : ....................................                             Handtekening : ...............................................

................. kg Boter Express 82 % V.G. in plakken van 1 kg (ref. 20186607; karton met 10 plakken x 1 kg)

................. kg BIO Roomboter 82 % V.G. in plakken van 2 kg (ref. 20381301 ; karton met 5 plakken x 2 kg)

................. kg Roomboter 82 % V.G. in plakken van 2 kg (ref. 26850301; karton met 5 plakken x 2 kg)

................. kg Boter Extra 82 % V.G. in plakken van 2 kg neutraal (ref. 29777501; karton met 5 plakken x 2 kg)

................. kg Boter Extra 82 % V.G. in plakken van 2 kg met caroteen (ref. 26851001; karton met 5 plakken x 2 kg)

................. kg Boter Extra 82 % V.G. warme omgeving in plakken van 2 kg (ref. 26850901; karton met 5 plakken x 2 kg)

................. kg Boterconcentraat Extra 99,9 % V.G. in plakken van 2 kg (ref. 29778201; karton met 5 plakken x 2 kg)

................. kg Mengeling Patisy in plakken van 2 kg (ref. 26851901; karton met 5 plakken x 2 kg)

................. kg Lescure Boter AOP in plakken van 1 kg (ref. 20014903; karton met 10 plakken x 1 kg)

Ja, ik neem deel aan de actie en bestel

N.V. CORMAN  |  Tel. : +32 (0)87 34 22 11  |  Fax : +32 (0)87 34 24 00  |  corman@corman.be |  www.corman-pro-artisan.com

*Bij aankoop van 250 kg krijgt u 2 stapelbakken + 1 karretje gratis en
bij aankoop van 150 kg krijgt u 1 stapelbak + 1 karretje gratis.

De actie is beperkt tot maximaal 3 deelnamen per bedrijf.

Stuur ons snel de volledig ingevulde bestelbon terug voor 30 november 2018

  Per fax:    +32 (0)87/34 24 00

  Per post:    S.A. CORMAN (Sonia Keutgen) • Rue de la Gileppe, 4 • B-4834 Limbourg

Wenst u meer informatie over onze actie? 

Uw Corman promotor staat tot uw dienst, bel ons gerust op:

0476/84 10 75 (Els VAN DAMME: O. en W. Vlaanderen – Vl. Brabant)

0477/27 10 77 (Alain DERISON: Antwerpen – Limburg – Vl. Brabant)

0498/88 75 12 (Jérôme De VILLENFAGNE: Brussel)

Naam: ...............................................................Voornaam: ...........................................................................................................................................................

Naam van de bakkerij: ...................................................................................................................................................................................................................

Adres van de bakkerij: ...................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ......................................................Gemeente: .............................................................................................................................................................

Tel.: ......................................................................................................................  Fax: ......................................................................................................................

E-mail adres : ....................................................................................................................................................................................................................................

Naam van uw Corman botergrossier: ....................................................................................................................................................................................

STAPELBAK-ACTIE
VAN 30 SEPTEMBER T/M 30 NOVEMBER 2018


