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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.

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG

2014
Beste modelspoorliefhebber,
ER-DECOR International wil u van harte danken voor het gestelde vertrouwen in zijn produkten in het
jaar 2013 en uiteraard staan wij in 2014 ook weer voor u paraat.
We zijn klaar om u te verrassen met een aantal leuke en nieuwe artikelen, alsook met speciale
aanbiedingen!
Hou dus zeker je mailbox in het oog, bezoek regelmatig onze website en neem kennis van de laatste
nieuwtjes.
Wij kunnen reeds een topje van de sluier oplichten

NIEUW:

de grasvezel ”size L” 6 mm

De feestdagen naderen en hierbij (zie bijlage) onze TOP-aanbiedingen:
~ GRASVEZEL 6 mm, 100 g zakje à € 7,99 een exclusiviteit voor onze ER-Direct CLUB klanten.
~ HYDROFIBRE slechts € 9,99 in verpakking van 2,5 liter : het ideale kerstgeschenk
~ ER-QUICK spoorbedding, € 35,00 per rol van 10 meter
~ BALLAST op schaalgrootte en zeer licht :
€ 14,00 voor 5 zakjes à 200 ml
€ 30,00 voor 3 zakjes à 1000 ml
€ 15,00 voor 1 strooidoos à 1000 ml
Denk practisch, kies en schenk een van onze nuttige producten uit onze ER-Direct Online-Shop.
Bestel NU en profiteer van de grote kortingen.
SURF NAAR ONZE WEBSITE EN VRAAG NU JE KLANTENKAART AAN !
Schrijf u NU in en uw bonus punten zullen berekend worden vanaf 1 januari 2013
Deel deze nieuwsbrief met je vrienden.
Steeds tot uw dienst voor verdere informatie, verblijven wij,
Met vriendelijke groeten,
Rony Eggermont

Tel. : + 32 50 68.65.25

ER-DECOR International, Bossuytlaan, 5, B-8310 Assebroek, Belgium.
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