
Bedankt voor je steun aan deze campagne. Stuur je je mutsjes voor 
7 oktober 2022 op? Dan zetten wij ze op onze smoothies in december 2022.

Stuur je mutsjes op naar dit adres: 

Knip het etiket uit, plak deze op je envelop met mutsjes en verstuur ze zonder 
kosten. Laat ons weten hoe je heet en waar je woont, hoeveel mutsjes je 
hebt gemaakt en alle andere dingen die je ons nog wilt vertellen. 
Je mag ook een foto meesturen. Dat zou ons echt een groot plezier doen.

Meer weten?
E-mail: hallo@innocentdrinks.be
Website: www.innocentdrinks.be
Facebook: www.facebook.com/innocent.Belgium 
Samen Tegen Armoede: www.welzijnszorg.be 

Bedankt alvast voor je hulp en veel plezier met breien en haken.

Doorbreien?
Kijk op onze speciale website voor meer patronen. Of verzin er zelf eentje
natuurlijk. www.degoedgemutstebreicampagne.be

Hoe stuur ik mijn mutsjes op?
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Campagne:

Geldig van:

Goedgemutste breicampagne

  19/02/2021 tot: onbepaalde duur

Antwoordcode DA 853-886-0
Product: MaxiResponse - Flex

Adressering 
van de 
zendingen:

Barcode: JJBEA81538860

JJBEA81538860

MAATWERKBEDRIJF BWB
NIJVERHEIDSSTRAAT 15/2
1840 LONDERZEEL
PRS-nummer: 182900

MAATWERKBEDRIJF BWB
Goedgemutste breicampagne 
DA 853-886-0
NIJVERHEIDSSTRAAT 15/2
1840 LONDERZEEL

PAB
GENERAAL DE WITTELAAN 17/12
2800 MECHELEN
PRS-nummer: 191834

Leveringsadres:

Factureringsadres: E-mail voor de dagelijkse borderels

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden (artikel 2) en de operationele bijzonderheden van MaxiResponse  
verbindt de klant zich ertoe zijn zendingen MaxiResponse Eco voor validering bij bpost in te dienen voordat die  
zendingen in het postcircuit worden verspreid. Meer informatie over het met hulp aanmaken van MaxiResponse  
Eco met automatische validering op www.bpost.be/maxiresponse.

De Klant:

Naam:
Handtekening:

Voor bpost:

Naam:
Functie:

Handtekening:

Kantoor:

Stempel van het kantoor:19/02/2021

DUCHENE Roxane

SALES BACK  OFFICE

Goedgemutste breicampagne

Voor niet-gevalideerde zendingen MaxiResponse Eco die voldoen aan de productnormen wordt het ECO-tarief  
aangerekend.
Voor niet-gevalideerde zendingen MaxiResponse Eco die niet voldoen aan de productnormen wordt het FLEX-
tarief aangerekend.

SALES BACK  OFFICE
95200

Bijlage bij het contract " MaxiResponse "
Contractnummer:

Klant:

PRS-nummer:

572871

PAB

GENERAAL DE WITTELAAN 17/12
2800 MECHELEN

191834

Adres:

BTW-nr: BE0404829795

Ref BO:
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Knip onderstaande
etiket uit

1

Plak deze op je envelop 
met mutsjes en verstuur 
het zonder koste
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Relax en laat je mutsjes 
de rest doen

3

m
a

x.
 2

3
0

 m
m

max. 350 mm

Onnodig  
te frankeren
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insteken, omslaan, doorhalen en opsturen


