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Antw
oordkaart

Wanneer u in de periode van 1 oktober t/m  31 
december 8 keer een maaltijddoos van minimaal 
7 maaltijden laat leveren, ontvangt u van ons  
2 prachtige bossen bloemen cadeau! 

Wat moet u doen: 
Stuur na het ontvangen van de achtste doos met 
maaltijden deze antwoordkaart in een enveloppe
(zonder postzegel) naar:

apetito bloemenactie
Antwoordnummer 876
7570 WB OLDENZAAL 

Of geef de antwoordkaart mee aan de service-
chauffeur. Binnen 2 weken na het ontvangen 
van de antwoordkaart wordt de eerste 
bos bloemen verstuurd. 2 weken later  
ontvangt u de tweede bos. 
Meedoen kan tot 31 januari 2016.



Zo eenvoudig is het!
Trouwe klanten verdienen iets extra’s! U ontvangt daarom van ons 2 bossen  
bloemen cadeau t.w.v. € 16,95 per bos wanneer u in de periode van 1 oktober t/m  
31 december 2015 acht maaltijddozen met minimaal zeven maaltijden laat leveren*.

Bovendien maakt u bij deelname kans op één jaar lang gratis elke maand een verse bos bloemen!

Op de pagina hiernaast leest u hoe u meedoet!

Heeft u vragen of wilt u bestellen, dan kunt u ons elke werkdag van 8:00 - 18:00 uur bereiken 
op tel. 0800-023 29 75 (gratis). Online kunt u bestellen via www.apetito-shop.nl.

Met vriendelijke groet,
apetito B.V.
 

Gerrit Demmer
Manager Klantenservice

*Eenmalige deelname per adres. Kijk voor de volledige 
actievoorwaarden op www.apetito.nl/bloemenactie

❏ Ja, ik heb 8 keer minimaal 7 maaltijden ontvangen 
en ontvang graag 2 prachtige bossen bloemen op het adres 
zoals geprint op de achterzijde van deze antwoordkaart.

❏ Ja, ik heb 8 keer minimaal 7 maaltijden ontvangen en  
wil graag iemand anders verrassen  met 2 prachtige bossen 
bloemen. De bloemen kunnen gestuurd worden naar:

Aanhef:

Naam: 

Adres:

Postcode: 

Woonplaats:

Persoonlijke boodschap max 200 tekens:


