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VERS VAN DE PERS - VERS VAN DE PERS - VERS VAN DE PERS - VERS VAN DE PERS
met “VERS VAN DE PERS“ willen wij u regelmatig informeren over de nieuwste ontwikkelingen bij ER-DECOR.

TERUG NAAR … DE MODELBAAN
Nog wat genieten van de nazomerse zon met onze gedachten al volop bij de treinbaan en de ER-DECOR aanbiedingen.
Met de verdere bouw aan uw modelspoorbaan in het vooruitzicht plannen we reeds voor de herfstmaanden.

NIEUW ! ! !

ER-OUTLET STORE

WAT IS DE ER-OUTLET STORE?
Dit nieuwe onderdeel in onze verkoop laat onze klanten toe artikelen te kopen aan fabrieksprijzen.
WANNEER?
Een nieuw gegeven bij ER-DECOR is de OUTLET STORE dit vanaf de maand september.
Dit zolang de voorraad strekt van de aangeboden artikelen.
WAT BIEDT DE ER-OUTLET STORE?
Het handelt hier om ER-DECOR artikelen die uit catalogus genomen zijn en ook niet meer op onze prijslijst voorkomen.
Het aanbod kan wisselen want ook eenmalige aanbiedingen van andere merken zal je er kunnen vinden.
Het betreft demonstratie en licht beschadigde artikelen of resthoeveelheden en zijn dan ook zéér beperkt in aantallen.
Hier geldt de bekende slogan : OP = OP
VOOR WIE?
T’is voor de snelle beslisser….. Haast en spoed, is hier zeker goed!
NU IN DE ER-OUTLET STORE
Vlokken voor bevlokken van bomen in diverse soorten groen en verpakkingen.
Fruitbomen: fruitboomen met fruit aan, fruitboomen in bloesem, diverse hoogten.
Loofbomen: lentegroen, middengroen, donkergroen, bloesemmix, herfstkleuren, diverse vormen en hoogten.
Lazer produkten: gebouwen, planten, afsluitingen.
Steenslag uit natuursteen: diverse grooten en kleuren
Water produkten: Solid water, Scenic water.

Bekijk op onze site de alle ER-OUTLET STORE producten met foto’s en prijzen !
Steeds tot uw dienst voor verdere informatie, verblijven wij,
Met vriendelijke groeten,
Rony Eggermont

SURF NAAR ONZE WEBSITE EN VRAAG NU JE KLANTENKAART AAN !
Deel deze nieuwsbrief met je vrienden.
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