IJsboerke respecteert uw privacy. De verwerking van uw gegevens maakt het ons mogelijk aan uw vraag te beantwoorden.
U kan uw gegevens op ieder moment zelf aanpassen of verwijderen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
V.U.: Hilde Henderieckx, Gierlebaan 100, B-2460 Tielen

Gratis
IJsmok

Gemeente:
Postcode:
Huisnr.:

Busnr:

Straat:

IJsboerke N.V.
Gierlebaan 100
2460 Tielen

Naam:
Mevr.

Dhr.

Bij aankoop
van € 25

Ja, ik wil…
dat een verdeler van IJsboerke langskomt
weten wanneer IJsboerke in mijn straat komt
gratis de volledige jaarcatalogus ontvangen
Port
betaald door
bestemmeling

€ 2,5
korting

bij aankoop van € 10

uw IJsboerke-thuisverdeler).
Max 1 bon per aankoop.

9IMKALA*cjcfag+

(aanbod geldig tot 30/09/2006 en enkel bij

Mijn telefoonnummer is:
Mijn e-mailadres is: .....................................................................................................

(aanbod geldig tot
31/08/2006) en
enkel bij uw
IJsboerke-thuisverdeler).

Max 1 bon
per aankoop.

België - Belgique
P.B.
2460 Kasterlee
12/1076

Lekker Belgisch.

Beste ijsliefhebber,
Op een warme zomerdag of zwoele avond zalig genieten van een lekker
ijsje, dat ziet u ongetwijfeld wel zitten? Dan heeft IJsboerke goed
nieuws voor u!
Naast ons vertrouwde assortiment stellen we u immers graag enkele
nieuwe producten voor. Zo kunt u uw kinderen verrassen met onze
lekkere K3-ijsjes. Maar ook Bumba en Piet Piraat verfrissen voortaan
het jonge volkje met hun eigen ijsjes. Ook niet te missen zijn onze
deco-cups, waaruit het zowel voor jong als voor oud prettig lepelen is.
Wie het graag lekker licht en mager houdt, vindt beslist zijn gading in
ons gloednieuwe suikervrije Icy-gamma of in één van onze vetarme
Soja-ijsjes, vrij van lactose en cholesterol.
U merkt het: IJsboerke combineert zijn waardevolle traditie in
kwaliteitsijs met constante vernieuwing. Benieuwd naar ons uitgebreide
assortiment? Ontvang dan uw gratis catalogus via de antwoordkaart
bij deze brief, bel ons gratis op 0800/24 24 5 ... of surf naar onze
nieuwe website! Op www.ijsboerke.be vindt u niet alleen onze
producten, maar kunt u ook on line bestellen. U kunt zélfs het tijdstip
kiezen wanneer uw bestelling aan huis geleverd wordt. Van comfort
gesproken!
Op onze website ontdekt u ook allerlei acties, wedstrijden en promoties. Een aanrader dus om er regelmatig een kijkje te gaan nemen.
Als smaakmaker schenken we u bij deze brief alvast enkele promoties.
Met een waardebon van 2,5 euro en een gratis ijsmok geven
we het startsein voor een lange en zalige zomer… boordevol
smulplezier voor jong en oud!
Met vriendelijke groeten,

Hilde Henderieckx
Direct Marketing Homevending

0800/24 24 5

DECO DESSERT
PÊCHE MELBA
DECOCUPS
Deze ijsjes smaken
verrukkelijk, zien er
prachtig uit en, heel
belangrijk, ze zijn
kant-en-klaar.
U dient ze gewoon
op en neemt daarna de
complimenten van uw
familie en vrienden in
ontvangst.
Heerlijk toch!

Perzikroomijs en
frambozensorbet met
frambozensaus
8x150 ml

DECO DESSERT
BANANA SPLIT
Roomijs vanille
en banaan met
cacao-truffel saus
8x150ml

BUMBA

PIET PIRAAT

Vanilleroomijsje met aardbeiensaus.
Als je het opeet wordt het een leuk fluitje!
12x80 ml

Vanille- en chocoladeroomijs
met een verrassing in elk
potje. 12x100 ml

DECO DESSERT
ADVOKAAT
Roomijs vanille
en sabayon met
eierlikeur
8x150ml

Proef de zomer op
www.ijsboerke.be
IJsboerke heeft een gloednieuwe website. U vindt er
alle info over ons bedrijf, onze producten… én onze
promoties en wedstrijden! Enkele muisklikjes volstaan
om vanuit uw luie zetel uw favoriete ijsjes te bestellen.
Bovendien kiest u zelf wanneer IJsboerke al dat lekkers
bij u thuis aflevert. Surf snel naar www.ijsboerke.be
en proef de zomer!

K3 IJSJES
Waterijs framboos en roomijs vanille. 12x40ml

ICY
Icy is rijk aan
smaak en arm aan
calorieën. Kortom de
gekende IJsboerkekwaliteit in magere
en lekkere ijsjes!
Licht, verfrissend,
zonder toegevoegde
suiker en toch met
een pure smaak. Zo
kan u lekker verfijnd
genieten.

SOJA-IJS VANILLE
Vanille-ijs uit sojabonen zonder melkeiwit.
1000 ml

