Rijswijk, oktober 2018

Actie ter ondersteuning van Tess Unlimited
Stichting Tess Unlimited heeft onze hulp hard nodig. De Community Service van Rotaryclub Rijswijk
biedt u de mogelijkheid flessen champagne aan te kopen. Hierbij komt de netto opbrengst ten goede
aan Stichting Tess Unlimited. Zie: www.tessunlimited.com
De netto opbrengst per fles zal ergens liggen tussen de € 4,- en € 6,- afhankelijk van het aantal flessen
die we kunnen gaan afnemen.
Ook dit jaar heeft het champagnehuis Louis Casters weer
twee mooie champagnes geproduceerd. Zowel de, Cuvée
Supérieure Brut als Rosé Brut zijn van uitstekende
kwaliteit.
Dit schitterende Champagnehuis, gesticht in de 19e eeuw,
is een familiebedrijf en wordt geleid door Jean-Louis
Casters en zijn Belgische vrouw Angèle.
De champagne is gemaakt van 100% Pinot Meunier. Deze
champagne leent zich goed als aperitief maar kan ook goed
in combinatie met vis- en vleesgerechten. Een mooie
elegante champagne geproduceerd in het plaatsje Damery,
een dorpje tussen Reims en Epernay.

€ 20,--

De prijs van de Cuvée Supérieure Brut bedraagt
€ 20,- en van de Rosé brut € 22,50 per fles.

€ 22,50

We verkopen de flessen dit jaar per doos van 6 flessen.
Als extra service bestaat dit jaar ook de mogelijkheid om een mooie cadeauverpakking te bestellen.

De cadeauverpakking is los te
bestellen à € 1,50 per stuk.

U kunt uw bestelling doorgeven aan uw contact binnen Rotary Rijswijk en het verschuldigde bedrag vóór
1 december 2018 overmaken op rekening NL55 INGB 0004 64 14 50 t.n.v. R.V. Zijlstra o.v.v. Champagne
Rotary.
Om de mogelijkheid te bieden een factuur te sturen verlopen de betalingen via de privé rekening van
R.V. Zijlstra. De financiële verslaglegging met daarbij de netto opbrengst wordt gepubliceerd op de
website van Rotaryclub Rijswijk (www.rotaryclubrijswijk.nl).
Alle bestellingen worden persoonlijk in Frankrijk opgehaald en uitlevering zal in de eerste twee weken
van december gaan plaatsvinden.
Wij rekenen op uw steun!
Met een hartelijke groet,
Community Service Rotaryclub Rijswijk
*Indien gewenst kunt u een factuur ontvangen, dit betreft echter een factuur zonder een BTW specificatie.

