
  

 
 Vzw Zorgenkind Prospèrke 
               Tel: 0471/73 31 12 
 Ondernemingsnummer: 0449.808.893 

20 februari 2023     

 
Geachte Heer/Mevrouw, 
 

Ieder jaar houdt de vzw Zorgenkind Prospèrke haar jaarlijkse PAASAKTIE. Zoals de voorgaande jaren 
worden gekookte eitjes en chocolade eitjes, voor bij de koffie, aangeboden. 
 

De gekookte gekleurde eieren kosten €15,00 per plateau (30 stuks), 
de gekookte bruine eieren kosten € 18,00 per plateau (30 stuks).  
Chocolade eitjes aan € 15,00 voor 1 kg, € 44,00 voor een doos van 3 kg en € 85,00 voor 6 kg. 
 

Een ei hoort erbij, dit zeker met Pasen, en het kan een kleine blijk van waardering voor uw klanten,  
uw personeel of familie zijn.  
 

Het bestuur van de VZW Zorgenkind Prospèrke is zo vrij u te vragen om bij uw Paasinkopen te 
denken aan hun vereniging want met uw steun kunnen weer hulpbehoevende personen in de regio 
geholpen worden. 
 

Uw (bij)bestelling kan met onderstaande antwoordstrook gebeuren, of middels e-mail, op volgende 
adres: vzwprosperke@telenet.be. Bestellingen kunnen bij één van de bestuursleden worden 
opgehaald. Bestellingen vanaf €50 kunnen aan huis worden geleverd. 
 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage, 
 

Hoogachtend, 
 

Namens het bestuur,  
 

Ondergetekende: 

Naam en voornaam  ………………………………..................................... 
Adres      ………………………………..................................... 
Benaming Zaak   ………………………………..................................... 
 

Bestelt bij deze: 
… x gekookte gekleurde eieren aan € 15,00 per plateau = ...………. Euro 
… x gekookte bruine eieren aan € 18,00 per plateau = ...………. Euro 
… x 1 kg chocolade eitjes aan € 15,00 = ...………. Euro  
… x 1 doos met 3 kg chocolade eitjes aan € 44,00 = ...………. Euro  
… x 2 dozen van 3kg chocolade eitjes aan € 85,00 = ...………. Euro  

 

   Totaal = ...………. Euro  
 
Levering gewenst op .…/.…/2023 
Ik ben akkoord met levering op Witte Donderdag (voor- of namiddag): ……………. 
 

Handtekening, 
Afrekening voldaan op …./.…/2023  
Handtekening lid 

Rekening gegevens Prospèrke: 
IBAN nr: BE17 0001 4676 3121 
BIC code: BPOTBEB1 


