
Aan de ontvanger van deze Cadeaubon!

Het is altijd leuk om een fysieke bon te ontvangen, veel leuker (en milieuvriendelijker) dan
een plastic kaartje dat een opgeladen bedrag bevat...
Het inleveren van deze bon in onze winkel is uiteraard niet ingewikkeld, wel vragen we je
om van tevoren te melden dat je (deels) met een bon betaalt, dan is dat op de kassa’s
gemakkelijker voor te bereiden.

Voor online orders (op onze website) hebben we een andere manier van verwerken
bedacht. Graag bij het plaatsen van je bestelling in de notitie vermelden dat je (deels) gaat
betalen met een cadeaubon van € ...,.. (bedrag vermelden). 
Stuur de bon nooit fysiek op naar ons! Het gebeurt helaas wel eens dat deze bij PostNL
kwijtraakt en dan ontstaat een probleem...

Direct na het plaatsen van je order graag 2 foto’s sturen naar kantoor@vreeken.nl : 
1 foto met de bon (nog) onbeschadigd en 1 foto met de bon in 4 delen gescheurd. Zo zien
we dat deze niet meer gebruikt kan worden en is de aanbetaling gedaan. Geef de e-mail
“MIJN CADEAUBON” mee als titel.
Excuus voor deze aparte manier, maar we weten, dat het zo het beste werkt!
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