Onderzetters vanaf €3,00 per stuk

www.1665.eu

Het 1665 team maakt kwalitatief goede leerproducten die volledig hand gemaakt zijn. Het
is de charme van deze oude ambacht dat geen één 1665 product 100% identiek is (wat wel
zo zou zijn als het machinaal geproduceerd zou worden).
De producten worden op bestelling vervaardigd en worden in onze vrije tijd gemaakt,
meestal in de weekenden, de volgende dag leveren is er dan ook niet bij. De kwaliteit van
het tuigleer en het gereedschap, alsmede de kennis van leerbewerking is de beste basis
voor de 1665 producten. Degelijk en sterk. Desgewenst kunnen er door u aangedragen
ideeën vervaardigd worden, met uw eigen logo en of kleuren is dan mogelijk.
Kijk vooral op de website www.1665.eu naar meer info en detailfoto’s. hier kunt u de
verschillende modellen en items bewonderen en houden wij u op de hoogte van nieuwe
producten.
Eigen modellen/prints ook mogelijk!
Let op, het leer is een natuurproduct en alles wordt met de hand gemaakt dan wel
samengesteld. Wij streven ernaar elk 1665 product uniek te maken maar overeenkomstig
met elkaar. Zorgvuldig zullen wij het logo erin persen maar kan nog weleens een millimeter
naar voren, achteren, omhoog of lager zitten als ook de riem gesp gaten ten opzichte van de
andere riemen. Dit noemen ze ambacht ;-)
* foto’s die getoond worden op het scherm kunnen afwijken met de werkelijke kleur als u
het product in de hand heeft. Houd rekening met “ tint” verschillen.
Wekelijks komen er nieuwe logo's bij, zie website voor actuele voorraad.
Staat uw logo er niet tussen? neem dan contact met ons op aub!

Basis onderzetter rond of vierkant a € 3,= per stuk, set van zes € 16,65
Luxe onderzetter afgewerkt met garen a € 5,= per stuk, set van zes € 27,65
Onderzetter houder t.b.v. zes onderzetters basis a € 19,65, de luxe € 24,65
Sleutelhanger lang basis € 3,=, De luxe (gestikt met garen/kenteken) € 5.=
Muismat € 22,65
Zie website www.1665.eu voor meer details en info!

Voorletters en (voornaam)

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer mobiel

E-mail

Keuzes die er zijn te zien in de puldown

Versturen per DHL;

Vorm

Aantal set bestaat uit 6
onderzetters

Kleur onderzetter

Garen; extra optie a
€ 2,00 per stuk

Vermeld hier onder uw bestelling met alle opties (vorm/aantal/basis of luxe/kleuren) Bij
sleutelhangers het logo en evt kenteken, bij onduidelijkheid neem ik contact met u op.
Een percentage van de opbrengst gaat naar het goede doel, zie www.1665.eu/goededoelen voor meer info hierover.
KCT gerelateerde producten gaan via de Commando toko: commandotoko@djs-shop.com

Vul het formulier in, sla het op uw pc op en verstuur dit formulier naar; KorpsRiem@gmail.com
problemen met het formulier? dan mag u ook alle relevante info mailen.
Er komen regelmatig nieuwe logo's erbij, kijk op de website voor het actuele bestand, zie

www.1665.eu

