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Geachte dames en heren,

Nieuwigheden op onze website
Op de voorpagina van onze website hebben we de uitleveringen van de maand juni van
Piko verwerkt. U leest daar informatie over de uitleveringen van bijvoorbeeld de NS
2218, de Vectron SBB, de BR 110 van de DB-AG, de E 52 van de DB in de schaal
H0. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan de uitlevering van de NS 2271 in schaal
N.
Wij vullen de informatie op onze voorpagina regelmatig aan met ander uitlevernieuws
van diverse merken. Kijk regelmatig op onze website voor het meest recente nieuws !
Op de pagina "aanpassingen website" kunt u zien welke pagina's wij recentelijk
hebben aangepast. De website wordt bijna dagelijks bijgewerkt, en de voortgang is
daar te volgen.

Vaderdag actie !
17 juni 2018 is het weer Vaderdag en misschien een leuke gelegenheid om uw vader,
of uzelf in het zonnetje te zetten !
Ook wij willen graag iets extra's doen voor Vaderdag en hebben weer een speciale
Vaderactie bedacht !
U ontvangt bij een aankoop vanaf € 75,00 van artikelen die opgenomen zijn in de
rubrieken Opruiming en Uitverkoop, een persoonlijke kortingscode van ons.
Deze persoonlijke kortingscode is goed voor een eenmalige korting € 7,50 op een
volgende aankoop.

De kortingscodes geven wij uit in de periode van 7 tot en met 15 juni 2018 bij
aankopen vanaf € 75,00 van artikelen uit onderstaande rubrieken:
- Alle artikelen in de rubriek "Uitverkoop" (klik op deze regel voor het overzicht)
- Alle artikelen in de rubriek "Opruiming" (klik op deze regel voor het overzicht)
De kortingscode kunt u vinden op de factuur die wij meesturen in uw pakketje.
We hopen dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan een gezellige
Vaderdag !
Alvast een fijn weekend gewenst en hartelijke groeten uit Medemblik !
Ad en Wilma Harrewijn

