Bespaar water !!!
Koop nu voordelig uw eigen
regenton!!
U kunt kiezen uit de volgende sets
Deelnemende gemeenten

A

B
Garantie 5 jaar (ton)

Harcostar 100 Ltr regenton.
Gemaakt van recyclebaar kunststof

Ward 210 liter regenton.
Gemaakt van recyclebaar kunststof.

Afm: Ton 98x36x36 cm
Voet 30x39x39 cm
Prijs per set: € 37,90 incl btw

Afm: Ton 98x56x56 cm
Voet 30x56x56 cm
Prijs per set: € 57.– incl btw

De deelnemende gemeenten stimuleren het bewuster en zuiniger omgaan met ons drinkwater. Door regenwater op te
vangen en te gebruiken om de tuin mee te besproeien sparen we ons kostbaar kraanwater. Vandaar dat de
deelnemende gemeenten deze eenmalige aktie richting haar inwoners ondersteunt om tegen een zeer gunstige prijs
een regentonset aan te schaffen. Profiteer hiervan en draag hiermee uw eigen steentje bij aan het bewust omgaan
met ons grondwater. Deze sets zijn incl. kinderveilige deksel,tapkraan, bijbehorende voet en vulautomaat. Bestel per
mail of stuur de bon in voor 20 september 2013. Maak het bedrag over uiterlijk voor 27 september 2013.
De regentonset wordt uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling bij u thuis afgeleverd.
Bestelstrook (Volledig invullen)

Optioneel

Bladfilter voor het verwijderen van bladeren en
ander materiaal voordat
het water de ton instroomt
Deze plaatst u boven de
vulautomaat.
Prijs € 8,35 incl btw
(Alleen te bestellen
i.c.m. een regentonset)

Set A
Set B
Bladfilter

Aantal
………..
………..
………..

à
à
à

Bedrag
€ 57,€ 37,90
€ 8,35
Totaal bedrag: € ………………..

Naam: ——————————————————————-

Telefoonnummer:—————————————————————————

Adres: ——————————————————————-

Postcode/Plaats: —————————————————————————

Totaal aantal sets ————————————————-

Handtekening: ——————————————————————————-

Mail uw keuze naar gemeenteton@greentools.nl of stuur de ingevulde bon (postzegel niet nodig)
naar Green Tools Group B.V. Antwoordnr 69, 8600 VB Sneek.
U maakt het verschuldigde bedrag voor 27 september 2013 over op bankrekeningnummer:
ABNAMRO 43.62.94.508 onder vermelding van : Uw naam, postcode en huisnummer.

