
omschrijving kleur inhoud 
liter

opdruk / 
lasergravure

bestelnr. (bruto)  
prijs p/st.

actieprijs *
prijs 

ná korting 
+ inruil *

Bestel nu*
(aantal stuks)

Wilt u gebruik 
maken van de
 inruilactie? *

(aantal stuks)

Ik wil een 
proefexemplaar! 

(max. 1 stuks)

EasyClean (mini) rvs/zwart 0,9 zonder opdruk 38.1616 € 16,07 € 12,05 € 9,55 ........... ...........

EasyClean rvs/zwart 1,2 zonder opdruk 38.1924 € 17,09 € 12,82 € 10,32 ........... ...........

EasyClean rvs/zwart 1,6 zonder opdruk 38.1934 € 19,08 € 14,31 € 11,81 ........... ...........

EasyClean rvs/zwart 1,6 koffie 38.1935 € 19,08 € 14,31 € 11,81 ........... ...........

EasyClean rvs/zwart 1,6 thee 38.1936 € 19,08 € 14,31 € 11,81 ........... ...........

EasyClean rvs/blauw 1,2 koffie 38.1612 € 17,09 € 12,82 € 10,32 ........... ...........

EasyClean rvs/blauw 1,6 koffie 38.1590 € 19,08 € 14,31 € 11,81 ........... ...........

EasyClean rvs/groen 1,2 thee 38.1614 € 17,09 € 12,82 € 10,32 ........... ...........

EasyClean rvs/groen 1,6 thee 38.1592 € 19,08 € 14,31 € 11,81 ........... ...........

EasyClean rvs/rood 1,2 zonder opdruk 38.1926 € 17,09 € 12,82 € 10,32 ........... ...........

EasyOpen rvs/zwart 1,2 zonder opdruk 38.1913 € 22,25 € 16,69 € 14,19 ........... ...........

EasyOpen rvs/zwart 1,6 zonder opdruk 38.1915 € 24,50 € 18,38 € 15,88 ........... ...........

Luxor (hoog gepolijst) rvs 0,3 zonder opdruk 38.1620 € 19,20 € 14,40 geen inruil ........... nvt nvt

Luxor (hoog gepolijst) rvs 0,6 zonder opdruk 38.1621 € 20,90 € 15,68 geen inruil ........... nvt nvt

Luxor (hoog gepolijst) rvs 1,0 zonder opdruk 38.1622 € 23,80 € 17,85 geen inruil ........... nvt nvt

Luxor (hoog gepolijst) rvs 1,3 zonder opdruk 38.1623 € 26,90 € 20,18 geen inruil ........... nvt nvt

Luxor (mat gepolijst) rvs/mat 0,3 zonder opdruk 38.1624 € 19,20 € 14,40 geen inruil ........... nvt nvt.

Luxor (mat gepolijst) rvs/mat 0,6 zonder opdruk 38.1625 € 20,90 € 15,68 geen inruil ........... nvt nvt

Luxor (mat gepolijst) rvs/mat 1,0 zonder opdruk 38.1626 € 23,80 € 17,85 geen inruil ........... nvt nvt

Luxor (mat gepolijst) rvs/mat 1,3 zonder opdruk 38.1627 € 26,90 € 20,18 geen inruil ........... nvt nvt

Bent u een dop kwijt of heeft u een nieuwe nodig? 

Bestel nu ook uw EasyClean en EasyOpen doppen eenvoudig online op www.jostenberg.nl of via de App!

Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!

www.jostenberg.nl

Profiteer tot en met 28 februari 2018 van speciale actieprijzen + inruilvoordeel!* 
Ruil uw oude rvs isoleerkannen in voor nieuwe EasyClean en EasyOpen modellen en ontvang nu € 2,50 extra inruilkorting per kan!

BESTELFORMULIER

Ontdek zelf het gemak van de EasyClean en EasyOpen en vraag nu een proefexemplaar aan via verkoop@jostenberg.nl
* Zie de actievoorwaarden.
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Utrecht onder nummer 85/2012. K.v.K. Utrecht 30001400

• 

•
• 
•
•

* Actievoorwaarden

Inruil is alléén mogelijk voor andere modellen/merken RVS isoleerkannen. 
Inruil is alléén mogelijk voor de modellen                       en EasyOpen. (Het is daarom niet 
mogelijk om uw huidige                      ,EasyOpen of            modellen in te ruilen!) 
De inruilactie is niet van toepassing op de Luxor moddellen. 
Het in te ruilen aantal mag maximaal het aantal nieuwe isoleerkannen zijn.
Verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
Vanaf € 250,- levering franco huis in Nederland.

EasyClean

De vermelde inruil- en aanbiedingsprijzen zijn geldig tot en met:  
28 februari 2018.
Vermelde actieprijzen zijn netto, exclusief 21% BTW. 
Graag vernemen wij of u interesse heeft in een proefexemplaar van onze
                     of EasyOpen isoleerkan. Wij zullen in dat geval contact met u 
opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 
EasyClean

EasyClean
Luxor



EasyOpen LuxorEasyClean

Bedrijfsnaam: .................................................................................................................................................................................................................................................

Contactpersoon: ................................................................................................................................................................................................................................... (m/v)

Postcode: ................................................. Plaats: ....................................................................................................................................................................

Afleveradres: .................................................................................................................................................................................................................................................

Factuuradres: .................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .................................................................................................................................................................................................................................................

Mobiel: .................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail adres: .................................................................................................................................................................................................................................................

Datum: ................................................. Handtekening: ..........................................................................................................................................................

UW CONTACTGEGEVENS

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
HOFLEVERANCIER

ISO 9001

Handelmaatschappij B.V.
Postbus 1419, 3430 BK  Nieuwegein
Utrechthaven 16, 3433 PN  Nieuwegein
T  +31 (0)30 288 84 24
F  +31 (0)30 289 75 04
* verkoop@jostenberg.nl 
www.jostenberg.nl

Rabo: rek.nr. NL88RABO0147785634
B.T.W. nr.: NL0017983B01

Dé partner voor al uw tafel- en (groot)keukenartikelen!

Profiteer tot en met 28 februari 2018 van speciale actieprijzen + inruilvoordeel!* 
Ruil uw oude rvs isoleerkannen in voor nieuwe EasyClean en EasyOpen modellen en ontvang nu € 2,50 extra inruilkorting per kan!

BESTELFORMULIER

Ontdek zelf het gemak van de EasyClean en EasyOpen en vraag nu een proefexemplaar aan via verkoop@jostenberg.nl
* Zie de actievoorwaarden.


