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Naam:

E-mailadres

Rekeningnummer betaaladres tnv

Telefoonnummer

TANAKA
Van Genkstraat 20

4871 XA  ETTEN-LEUR
Telefoon: 076-8872657

E-mail: bestelling@tanaka.nl

www.menereis.nl

Datum

Bestelformulier na invulling verzenden naar bestelling@tanaka.nl

Artikel Omschrijving Aantal

Deze bestelling wordt geplaatst bij Menereis.nl. Het plaatsen van een bestelling via dit bestelformulier is bindend zodra dit formulier na verzending wordt afgeleverd bij de mailbox 
bestelling@tanaka.nl. De betaling geschiedt alleen door een automatische incasso op het ingevulde rekeningnummer. De materialen worden via de contactpersoon(penningmeester) 
besteld, hij zorgt voor de levering na overleg bij Tanaka.  Indien de bestelling deels of geheel niet leverbaar is zal in overleg met u een alternatief of annulering volgen. Het plakken van 
de rubbers kunt u laten verzorgen door Johan Linders. 
Vul alle velden zo volledig mogelijk in om de voortgang te bespoedigen.

Bij het bestellen van het artikel rubber zwart of rood ook de dikte (mm) noteren in veld omschrijving. 
Bij het bestellen van het artikel kleding naast de naam van het kledingstuk ook kleur, type en maat in veld omschrijving noteren. 
Bij het bestellen van het artikel schoenen in veld omschrijving de maat noteren.
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