Nieuwsbrief oktober 2018
** Thermometer winnaar **
• De winnaar van de actie
Nieuwsbrief 1 2018 is geworden
** Dhr. Jonkman uit Wassenaar **
Gefeliciteerd. De gasafvoer
thermometer komt naar u toe

Wist u dat:

Uw persoonlijke Webwinkel account
U kunt u een persoonlijk account
aanmaken voor onze webwinkel.
Hiermee kunt u inloggen en heel snel
uw bestelling plaatsen zonder elke keer
al uw persoonlijke gegevens in te
moeten geven.
www.debruinkoolwinkel.nl
Ook vindt u hier een lijst van eerdere
bestellingen.

Privacy wetgeving AVG
Ook de Bruinkool Specialist krijgt te
maken met de nieuwe privacy
wetgeving AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
Uw gegevens worden door onze
webwinkel leverancier bewaard
volgens deze nieuwe wet. U hoeft zich
dus geen zorgen te maken dat uw
persoonlijke gegevens op straat komen
te liggen. De Engelse term voor deze
wet luidt overigens GDPR General Data
Protection Regulation.

*wij ook pallets voor uw
palletkachel leveren
*wij bekend staan om onze
inruimservice
*wij onze prijzen al 5 jaar niet
verhoogd hebben
*wij dit gerealiseerd hebben door
efficiënter te plannen
*dit soms kan leiden tot een iets
langere levertijd
.*dit altijd in overleg met u gaat
*wij ook dit jaar weer een prijs
verloten

Ook te verkrijgen in onze webwinkel:
1.

Metalen as stofzuigers

2.

Kachelpijp thermometer

3.

Firefix Rendement verhoger

4.

Pellets, Eierkolen en Antraciet 3

Bezoek onze website
en onze webwinkel.
www.debruinkoolspecialist.nl
www.bruinkool.com

Wat vond u van onze service en producten?
“Keurig op tijd snelle levering zeer goede
afhandeling en prettige mensen, blijf zeker bij
deze leverancier”.
“Prima en precies op tijd geleverd op de
aangewezen plek. Perfecter kan niet!!!
“Gister proefpakket besteld en vanochtend
vroeg voor 08.00 uur geleverd. DAT NOEM IK
SERVICE. DANKJEWEL.”
Ook een bericht plaatsen in ons gastenboek
kan via het volgende adres:
http://bruinkool.eikenwal.nl/gastenboek.html

Actie aanbieding:
280Kg voor de prijs van 250Kg
U bestelt 28x10Kg bruinkool
briketten. Met de kortingscode
“nieuwsbrief2018” krijgt u direct 15
Euro korting en gratis verzending.
(niet in combinatie met andere
aanbiedingen).
Ga naar:
www.debruinkoolwinkel.nl
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