Waterpoloactie 2017
Waterpolobal Mega APS (minipolo):
Van € 24,14 Nu voor € 22,50
Waterpolobal Mega APS (dames of heren):
Van € 36,24 Nu voor € 32,Bij aankoop van:
10 ballen- 11e bal gratis
20 ballen- 21e, 22e, 23e bal gratis
(De gratis ballen zijn de goedkoopste uit uw aankoop)

Waterpolocaps Customized
Set van 26- (40004)
Van € 647,35 Nu voor € 575,(ACTIE: nu inclusief ontwerp/screenkosten)

Waterpolocaps Top-Polo standaard
Set van 26- (40002)
Van € 484 Nu voor € 425,-

Waterpolocaps Minipolo
Set van 20- (40052)
Van € 363,- Nu voor € 335,-

Waterpoloactie 2017
Waterfly waterpolobadpak Fantasy

Van € 75,63 Nu voor € 60,(kijk voor alle modellen op onze website)

Van € 85,- Nu voor € 69(ACTIE: nu inclusief ontwerp/screenkosten)

Waterfly waterpolobroek Fantasy

Van € 39,63 Nu voor € 34,(kijk voor alle modellen op onze website)

Van € 48,- Nu voor € 36,(ACTIE: nu inclusief ontwerp/screenkosten)

Waterpoloactie 2017
Tactiekmap Waterfly (42550)

Waterfly minipolodoeltjes

43051- doeltjes 120cm per paar
Van € 798,60 Nu voor € 660,43053- doeltjes 200cm per paar
Van € 895,40 Nu voor € 750,-

Van € 51,43 Nu voor € 42,-

43050- doeltjes 120&200cm per paar
Van € 1.058,75 Nu voor € 885,(Doeltjes worden geleverd inclusief netten en per
paar)

Waterpoloactie 2017
Leveringsvoorwaarden:






Alle prijzen zijn inclusief BTW en screenkosten (customized kleding) en exclusief verzendkosten.
Verzendkosten standaardpakket € 10,90 Pakket in brievenbusformaat € 4,25
Prijzen zijn geldig van 01-07-2017 tot 01-10-2017
"Customized" betekent; Geheel naar eigen wens en ontwerp
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

 Levertijd:
- Ballen
- Standaard caps/kleding
- Customized caps/kleding

Levering eind augustus
Uit voorraad- Wanneer niet voorradig, zullen wij u zsm de levertijd
bevestigen .
Circa 4-5 weken na akkoord ontwerp. Bij bestellingen geplaatst na 14 juli
kan de levertijd oplopen ivm de vakantieperiode in de fabriek.

 Leveringsprocedure bij Customized caps en kleding:
- Aanlevering door u van de wensen + een kwalitatief goed (digitaal) logo.
- Een digitaal voorbeeld word gemaakt en ter goedkeuring aan u voorgelegd.
- Na ontvangst van uw akkoordverklaring word de productie gestart.

Voor meer informatie en/of bestellingen;
verkoop@waterflynederland.nl

Waterfly Nederland
Goudstraat 2
8211 AP Lelystad
Tel: 0320-261833

verkoop@waterflynederland.nl
B.T.W. nr NL0995 02604 B02
KvK Lelystad 3909857

