Gym Westerlo V.Z.W.
Pizza- en pastaverkoop
Beste leden en ouders,
Gym Westerlo v.z.w. organiseert een grootse pizza- en pastaverkoop. Het extra budget is nodig om verouderde
toestellen/touwtjes/ander materiaal te vervangen en om nieuw materiaal aan te kopen. De heerlijke pizza’s en pastagerechten
zijn op ambachtelijke wijze bereid met de beste ingrediënten. De pizza’s kunnen tot minstens 3 dagen en de pastagerechten
tot minstens 10 dagen bewaard worden in de koelkast. Ze zijn vers en indien nodig kunnen ze dus nog ingevroren worden. De
pizza’s hebben een diameter van 30cm, de pastagerechten wegen ongeveer 425g. Onderaan vindt u de verschillende
mogelijkheden. Bovendien is er een mooie prijs voor de 3 leden met de 3 grootste bestellingen! Zoveel mogelijk stuks
verkopen is dus de boodschap!!
Indien je niet voldoende bestelbriefjes hebt, kan je deze zelf afdrukken via onze website (www.gymwesterlo.be) of via onze
facebookpagina ( www.facebook.com/gymwesterlo ).

Hoe ga je te werk?
1) Je gaat met de bestelbriefjes langs bij familie, vrienden, buren, …. en noteert hun bestelling op zowel kaart
A als B.
Je knipt kaart A en B uit elkaar. Kaart B geef je aan je besteller. Kaart A houd je zelf bij zodat je later kan
terugzien wie wat besteld heeft als je de bestelling gaat verdelen.
2) Je geeft je TOTAAL bestelling ONLINE door ten laatste op zondag 7 november 2021 via:
https://nl.surveymonkey.com/r/QYSL8FB
! Met het afronden van je bestelling (=indienen onlinebestelling) ga je akkoord met de verkoopvoorwaarde
en word je dus verplicht je betaling te voldoen.
3) Betaling: na onlinebestelling via Payconiq (ter plaatsen) of cash (ter plaatsen) of via overschrijving (info: zie
online bestelformulier)
4) Je komt je bestelling afhalen op zaterdag 20 november 2021 tussen 10u en 12u in Sporta in de sportbar
aan de looppiste (indien een grote bestelling, kan je met auto tot daar rijden).
Wat is er?

Prijs?

pizza margarita
pizza bolognese
pizza vegetarisch
pizza ham
pizza salami
pizza 4-kazen
pizza hawaï
spaghetti bolognese
lasagne bolognese
lasagne gegrilde groenten (vegie)
macaroni ham/kaas
1kg bolognesesaus

Pizza’s & pasta’s: 7 euro per stuk
Saus:
8,5 euro per stuk

Hartelijk dank en smakelijk!
Gym Westerlo

