MHCC X-MAS clubactie
Speciaal voor MHCC-leden

2021

Voor je het weet staat de decembermaand weer voor de
deur. Een maand die gevierd moet worden. Daarom hebben wij een leuke en vooral lekkere clubac e bedacht. Bij
deze ac e kun je kiezen voor het MHCC X-MAS pakket. Je
bent in een keer klaar en je betaalt ook nog eens minder.
Een losse bestelling kan natuurlijk ook. Maak ook je familieleden, vrienden, buren en collega’s enthousiast voor
deze gave ac e. De opbrengst van deze ac e is volledig
voor onze club.
Hoe werkt het?
Bestellen doe je online via de QR code hieronder. Of via
www.mhcc.nl (zie nieuwsbericht X-MAS clubac e). Bestel je
het MHCC X-mas pakket, wijnen en/of een boom, dan is het
belangrijk dat je dit doet voor vrijdag 26 november. Bestel
je alleen 31/12 ar kelen zoals oliebollen, krentenbollen en
appelbeignets en dus géén kerstboom of wijn, dan heb je
nog even en kun je bestellen tot en met zaterdag 11 december.
Teamprijs
Voor het team dat de meeste bestellingen verzorgt, hebben
wij natuurlijk een leuke prijs. Poﬀertjes en warme choco in
het clubhuis. Op het online bestelformulier dus even aangeven via welk lid en team je gea endeerd bent op deze ac e.
Benieuwd naar de wijnen?
Op www.mhcc.nl (nieuwsbericht X-MAS clubac e) tref je de
wijnbeschrijvingen aan.

Glühwein en warme choco
Van het ophalen van jouw bestelling maken wij uiteraard ook een
feestje. Glühwein en warme choco staan voor je klaar. De kerstbomen en wijnen kunnen op zaterdag 11 december tussen
16.00 en 19.00 uur worden opgehaald. De oliebollen, krentenbollen en appelbeignets kun je ophalen op vrijdag 31 december
tussen 11.00 en 16.00 uur. Je
ontvangt hiervoor een jdslot.
Geen jd?
Ben je op 31 december druk?
Geen probleem. Voor € 5,00 bezorgen wij je 31/12 ar kelen bij
je thuis.
Betaling
Betaling van je bestelling gaat via
kkie. Je bestelling is pas deﬁnief op moment dat je betaling
binnen is.
Heb je vragen over deze ac e? Je
bereikt ons via sponsor@mhcc.nl.

Plaats je bestelling hier

MHCC X-MAS voordeelpakket
Consumentenprijs

MHCC-prijs

€ 179,95

€ 139,95

Consumentenprijs

MHCC-prijs

€ 49,95

€ 44,95

€ 94,95

€ 79,95

€ 94,95

€ 79,95

€ 94,95

€ 79,95

€ 94,95

€ 79,95

6 x Chardonnay (wit)
6 x Pinot Grigio (wit)
6 x Pinot Noir (rood)
6 x Tempranillo (rood)
6 x Rosé Brut (bubbels)
Wijnen per ﬂes

€ 94,95
€ 94,95
€ 94,95
€ 94,95
€ 119,95

€
€
€
€
€

Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Noir, Tempranillo
Rosé Brut
Port

€ 15,95
€ 19,95
€ 23,95

€ 13,95
€ 16,95
€ 19,95

¨
¨

Kerstboom: een echte Nordman van circa 200 cm hoog
Wijnpakket naar keuze (zie hieronder de vier verschillende wijnpakke en*)
¨ 10 oliebollen
¨ 10 krentenbollen
¨ 10 appelbeignets

LOSSE DECEMBER ARTIKELEN
Kerstboom
Nordman van circa 200 cm hoog
Wijnpakket Aperi ef 1 *
2 x Pinot Grigio (wit)
2 x Pinot Noir (rood)
1 x Rosé Brut (bubbels)
1 x Port
Wijnpakket Aperi ef 2 *
2 x Pinot Grigio (wit)
2 x Pinot Noir (rood)
2 x Rosé Brut (bubbels)
Wijnpakket Diner 1 *
2 x Chardonnay (wit)
2 x Tempranillo (rood)
1 x Rosé Brut (bubbels)
1 x Port
Wijnpakket Diner 2 *
2 x Chardonnay (wit)
2 x Tempranillo (rood)
2 x Rosé Brut (bubbels)
Wijnvoordeelsets
79,95
79,95
79,95
79,95
99,95

31/12 ar kelen
Oliebol (zonder krenten)
Krentenbol
Appelbeignet

€
€
€

1,00
1,25
1,50

* Wijnpakket is als onderdeel van X-MAS voordeelpakket te bestellen maar ook als los wijnpakket.

