U bent welkom!
in

Café – Zalencentrum

“De Viersprong”
Voor de échte Brabantse gezelligheid!
Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

www.viersprongdongen.nl

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Dongen, Februari 2015

Geachte heer/mevrouw,
Graag geven wij u dé informatie over “de echte Brabantse gastvrijheid” !!
Van verjaardagen in familiekring, feestelijke bijeenkomsten tot
vergaderingen, voor iedere gelegenheid hebben wij een passende oplossing.
Café-Zalencentrum De Viersprong huisvest verschillende ruimtes die
geschikt zijn voor diverse gelegenheden. Of u nu een zaal wilt gebruiken
voor een vergadering, seminar of huiswerkklas, bruilofts- of
verjaardagsfeest, repetitie- of bingo avond, dé geschikte ruimte is er bij!
Fred en Petra geven u graag de desgewenste informatie en willen, samen
met hun gemotiveerd personeel garant staan voor een geweldig avond, dag
of zelfs weekend.
Wilt u een personeelsfeest of receptie organiseren? Is het tijd voor een
gezellig tuinfeest met vrienden of stappen jullie binnenkort in het
huwelijksbootje?
De Viersprong maakt van alle feestelijke gelegenheden een geslaagde
culinaire dag.
We nemen bovendien het nodige regelwerk uit handen.
De Viersprong staat voor kwaliteit én gemak.
Voor het bespreken van uw wensen bestaat natuurlijk de mogelijkheid om
met ons een afspraak te maken.
Het enige wat onze klanten nog zelf hoeven te doen is… genieten!
Met vriendelijke groet,
Petra & Fred Heijne

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).
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Ontvangst
Welkomstcocktail
Proscecco

€ 3,00 p.st.
€ 5,00 p.st.

Koffie of thee
2 koffie of thee
2 koffie of thee
2 koffie of thee
2 koffie of thee

€
€
€
€
€

met
met
met
met

cake
luxe koekje (soesjes, bonbons, e.d.)
gebak zonder foto en/of tekst
gebak met foto en/of tekst

1,60 p.st.
4,50 p.p.
5,00 p.p.
6,00 p.p.
6,50 p.p.

Bakje met gesorteerde zoutjes op tafel (éénmalig gevuld)
Bakje met gesorteerde zoutjes op tafel ( de gehele avond)

€ 1,00 p.p.
€ 1,50 p.p.

Consumpties (onder 40 personen)
Consumpties (vanaf 40 personen)

€ 1,60 p.st.
€ 1,40 p.st.

Iets extra’s voor bij de koffie
Grootmoeders cake
Luxe bonbonassortiment (2 p.p.)
Mini soesjes / tompoesjes (2 p.p.)
Gesorteerd gebak

€
€
€
€

1,50 p.p.
2,00 p.p.
2,25 p.p.
2,80 p.st.

Belegde broodjes
Half broodje belegd
Eierkoek
Krentenbol
Zeeuwse bolus

€
€
€
€
€

1,60 p.st.
1,20 p.st.
1,30 p.st.
1,30 p.st.
1,60 p.st.

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).
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Bittergarnituur

Minimale afname per soort:
Minimale totaal-afname:

10 stuks
50 stuks

Bittergarnituur koud:
Blokje kaas op prikker incl. garnering
Gevuld ei
Gehaktballetje op prikker incl. garnering
Asperge met ham op toast
Bladerdeeghapje gevuld met mousse
Komkommer gevuld met paté
Gerookte kip op toast
Soesjes gevuld met paté
Komkommer gevuld met zalmsalade
Dadels gevuld met mon chou
Stokbrood met div. franse kazen
Stokbrood met haring
Stokbrood met zalm
Gevuld cherry - tomaatje met garnaaltjes
Stokbrood met carpaccio
Luxe mini sandwiches met vis
Luxe mini sandwiches met vlees
Wraps luxe belegd met kruidenkaas en ham
Wraps luxe belegd met kruidenkaas en zalm
Stokbrood met paling
Gevulde tomaten met garnalen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,95 per stuk
1,20 per stuk
1,20 per stuk
1,20 per stuk
1,20 per stuk
1,20 per stuk
1,20 per stuk
1,20 per stuk
1,20 per stuk
1,20 per stuk
1,30 per stuk
1,30 per stuk
1,40 per stuk
1,40 per stuk
1,40 per stuk
1,40 per stuk
1,40 per stuk
1,40 per stuk
1,40 per stuk
1,60 per stuk
1,60 per stuk

Mocht u geen keuze kunnen maken en laat u ons de keuze,
krijgt u een verrassingsassortiment voor € 1,30 per stuk

Bittergarnituur warm:
Bitterballen
Stukjes frikadel
Diverse mini snacks

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

€ 0,60 per stuk
€ 0,60 per stuk
€ 0,70 per stuk
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Uitbreidingen voor het bittergarnituur:
Mini saucijzenbroodje (kerry, kaas & ragout)
Puntzakje friet
Puntzakje friet (met onderin een halve frikadel)
Snacks (frikadel / kroket / kaassoufflé / bamihapje)
Drumstick (warm of koud)
Mini broodje hamburger
Portie saté met stokbrood
Slaatje (vis / vlees)
Stokbroodje warme beenham

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,50 p.st.
1,50 p.st.
2,00 p.st.
1,50 p.st.
1,80 p.st.
2,50 p.st.
6,00 p.st.
6,00 p.st.
6,00 p.st.

Wild zwijnpaté op roggebrood met appelstroop en bieslook
Komkommerrolletjes met ham met honing-tijmsaus
Medjoul dadels met zachte geitenkaas en ardennerham
Roggebrood met stoofperenstroop en paté
Zachte kaas met beenham en frisse komkommer

€
€
€
€
€

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

p.st.
p.st.
p.st.
p.st.
p.st.

Makreelcrème met zongedroogde tomaatjes
Forelmousse met geraspte mierikswortel en verse dille

€
€
€
€
€

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

p.st.
p.st.
p.st.
p.st.
p.st.

€
€
€
€
€

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

p.st.
p.st.
p.st.
p.st.
p.st.

Tongstrelers
Amuses (luxe hapjes)
Vlees:

Vis:

Spinazie poffertjes met crème-fraîche en gerookte zalm
Prikkertjes met gemarineerde gamba’s

Soesjes gevuld met vispaté en bieslook
Vegetarisch:
Een glaasje verkoelende gazpacho
Medjoul dadels gevuld met zachte geitenkaas
Mozzarellaprikkers met tomaat en basilicum
Mini-fritatta’s met Parmazaanse kaas en spinazie
Spinazie poffertjes met crème-fraîche
Minimale afname per soort:
Minimale totaal-afname:

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

10 stuks
50 stuks
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Koffietafels
Koffietafel 1 :
Wit- en bruinbrood, witte puntjes en witte kadetjes,
bruine kadetjes, suikerbroodjes, eierkoeken.
5 soorten vleeswaren
Jong belegen kaas
Diverse zoet beleg
Koffie en thee

€ 11,50 p.p.

Uitgebreide Brabantse Koffietafel :
Diverse witte en bruine broden, witte puntjes,
witte kadetjes, bruine kadetjes, roggebrood.
Suikerbroodjes, eierkoeken, krentenbollen.
Rozijnenbrood, peperkoek
5 soorten vleeswaren
Spek, worst en zult.
Jong belegen kaas
Diverse zoet beleg
Koffie en thee

€ 15,50 p.p.

Belegde broodjes
Half broodje belegd (kaas / vleeswaren)
Belegde broodjes (kaas / vleeswaren)
Zacht broodje Gezond (ham, kaas, tomaat, komkommer, sla en ei)
Hard broodje Gezond (ham, kaas, tomaat, komkommer, sla en ei)
Zacht broodje luxe (kaas / vleeswaren, incl. garnering)
Zacht broodje luxe (paling / zalm / franse kaas, incl. garnering)
Hard broodje luxe (kaas / vleeswaren, incl. garnering)
Hard broodje luxe (paling / zalm / franse kaas, incl. garnering)

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

www.viersprongdongen.nl

€
€
€
€
€
€
€
€

1,20 p.st.
1,60 p.st.
2,50 p.st.
3,50 p.st.
2,50 p.st.
3,00 p.st.
3,50 p.st.
4,00 p.st.
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Brunch / Lunch - buffetten
Lunch Mini







Diverse broodsoorten
Krentenbol
Roomboter
3 verschillende vleeswaren
Gesneden jonge kaas
Diverse zoet beleg

Lunch Maxi









Diverse broodsoorten
Krentenbol
Zeeuwse bolus
Roomboter
4 verschillende vleeswaren
Gesneden jonge kaas
Gesneden extra belegen kaas
Diverse zoet beleg

€ 8,00 p.p.

€ 10,50 p.p.

Extra lunch aanvullingen
Huzarensalade
Ei-bacon salade
Zult, spek en worst
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Fruitcocktail

Warme aanvullingen (in buffetvorm)
Roerei met spek
Kippenpasteitje
Rundvleespasteitje
Kalfspasteitje
Beenham

Soepen (in buffetvorm)

Heldere bouillon
Heldere kippensoep
Goed gevulde tomatensoep
Groentesoep met balletjes
Aspergesoep
Uiensoep met gegratineerd stokbrood
Vissoep
Erwtensoep
Erwtensoep (incl. sandwich bruin brood / roggebrood met spek)

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

www.viersprongdongen.nl

€
€
€
€
€
€

1,50 p.p.
1,50 p.p.
2,00 p.p.
2,00 p.st.
2,00 p.st.
1,30 p.p.

€
€
€
€
€

2,25 p.p.
3,50 p.p.
3,50 p.p.
3,50 p.p.
4,00 p.p.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,20 p.p.
3,20 p.p.
3,20 p.p.
3,20 p.p.
3,20 p.p.
3,50 p.p.
4,00 p.p.
3,20 p.p.
5,00 p.p.

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Diners
Koude voorgerechten
Kipcocktail
Meloen met ardennerham
Salade met gerookte kip
Runder - carpaccio
Zalmcocktail
Garnalencocktail
Krab-cocktail
Vispalletje met paling, zalm en forel

€
€
€
€
€
€
€
€

5.00 p.p.
5.00 p.p.
6.00 p.p.
7.00 p.p.
7.00 p.p.
7.00 p.p.
7.00 p.p.
9.00 p.p.

Heldere bouillon
Heldere kippensoep
Goed gevulde tomatensoep
Groentesoep met balletjes
Aspergesoep
Uiensoep met gegratineerd stokbrood
Vissoep

€
€
€
€
€
€
€

3,50 p.p.
3,50 p.p.
3,50 p.p.
3,50 p.p.
3,50 p.p.
4,00 p.p.
4,50 p.p.

Erwtensoep
Erwtensoep (incl. sandwich bruin brood / roggebrood met spek)

€ 3,50 p.p.
€ 5,50 p.p.

Soepen

Warme voorgerechten
Kippasteitje
Rundvleespasteitje
Kalfspasteitje

€ 4,00 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 4,00 p.p.

Hoofdgerechten
Schnitzel
Varkenshaasje
Entrecôte
Kalfsoester
Zalm / Witvis

€
€
€
€
€

14,50 p.p.
18.00 p.p.
20.00 p.p.
21.50 p.p.
20.00 p.p.

2 Sausjes naar keuze:
 Roomsaus
 Champignonsaus
 Pepersaus
 Stroganoffsaus
 Vissaus

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).
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Hoofdgerechten worden geserveerd met:
2 soorten aardappelen naar keuze:
 Gekookte aardappelen
 Gebakken aardappelschijfjes
 Gebakken Parijse aardappeltjes
 Aardappelkroketjes
 Gegratineerde aardappelen
 Frites
Inclusief:
 Gemengde salade
 Mayonaise
 Appelmoes of appelcompôte
Inclusief 2 soorten groenten naar keuze:
 Bloemkool
 Doperwtjes & worteltjes
 Boontjes
 Snijboontjes
 Tuinboontjes
 Spruitjes
 Rode bietjes
 Witlof met ham en kaas

Nagerechten
IJs met vruchten & slagroom
Dame Blanche
Pêche Melba
Verschillende soorten bavarois op tafel
Cocolade mousse, wit en bruin
Combinatie van ijs met vruchten en slagroom &
diverse bavarois op tafel
Kaasplateau, 5 div. kaassoorten incl. div. broodsoorten

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

www.viersprongdongen.nl

€
€
€
€
€

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

€ 6,00 p.p.
€ 7,00 p.p.
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Creëer uw eigen buffet
Door middel van het basisbuffet aan te vullen uit onze koude en/of warme suggesties
creëert u uw eigen buffet naar eigen smaak of dat van uw gasten.

Basisbuffet
Vis:

Vlees:
Diversen:

Forelfilet, haring met uitjes,
gevulde tomaten met garnaaltjes
Rosbiefrolletjes, gehaktballetjes, asperges met ham
Huzarensalade, gevulde eieren, meloen met ardennerham,
cocktailfruit, stokbrood met kruidenboter

Koude suggesties extra (alléén i.c.m. Basisbuffet)
Vis:

Vlees:

Diversen:

Gerookte paling
Gepocheerde zalmforel
Gerookte zalm
Makreel
Diverse garnalen
Slavinkjes
Gemarineerde kipkluifjes
Rundercarpaccio (als bijgerecht)
Zalmsalade
Farmersalade
Verse ananas
Stokbrood met diverse salades
Vers fruitsalade

Warme suggesties extra (alléén i.c.m. Basisbuffet)
Vis:

Tilapiafilet
Zalm
Tongrolletjes gevuld met zalm in een witte wijnsaus
Scampi’s in een romige knoflooksaus
Vlees:
3 Gehaktballetjes in satésaus
Spare-ribs
Hete kipschotel
Beenham met één saus naar keuze (zie onder)
2 stokjes kipsaté in satésaus
2 stokjes varkenshaassaté in satésaus
Varkenshaas medallions met één saus naar keuze (zie onder)
Fricandeau met één saus naar keuze (zie onder)
Extra saus: Honing-mosterdsaus, pepersaus, piri-piri saus, satésaus
champignonroomsaus, cumberlandsaus, rode wijnsaus
Diversen: Gebakken aardappeltjes
Aardappelgratin
Nasi of Bami (i.c.m. Basisbuffet)

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

www.viersprongdongen.nl

€ 16.00 p.p.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00 p.p.
2,50 p.p.
1,75 p.p.
1,25 p.p.
1,75 p.p.
1,25 p.p.
1,50 p.p.
2,00 p.p.
2,00 p.p.
1,50 p.p.
1,50 p.p.
1,75 p.p.
1,50 p.p.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50 p.p.
2,50 p.p.
2,50 p.p.
2,50 p.p.
3,00 p.p.
2,00 p.p.
2,00 p.p.
2,00 p.p.
2,40 p.p.
2,90 p.p.
3,00 p.p.
2,50 p.p.
1,00 p.p.
1,00 p.p.
2,00 p.p.
2,00 p.p.
2,00 p.p.

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Maak uw buffet compleet
Koude voorgerechten (in buffetvorm)

Kipcocktail
Salade met gerookte kip en frambozendressing
Rundercarpaccio
Zalm cocktail
Garnalencocktail
Krabcocktail
Eendenpaté met gerookte kip

Warme voorgerechten (in buffetvorm)
Kippenpasteitje
Rundvleespasteitje
Kalfspasteitje

Soepen (in buffetvorm)

Heldere bouillon
Heldere kippensoep
Goed gevulde tomatensoep
Groentesoep met balletjes
Aspergesoep
Uiensoep met gegratineerd stokbrood
Vissoep
Erwtensoep
Erwtensoep (incl. sandwich bruin brood / roggebrood met spek)

Nagerechten (in buffetvorm)

Chocolade mousse (wit en bruin)
Fruit/vrucht-verrassing
Diverse smaken bavarois
Diverse smaken ijs
Diverse franse kazen en stokbrood,
met honing, vijgenbrood en cranberrie compote

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

www.viersprongdongen.nl

€
€
€
€
€
€
€

4,00 p.p.
7,00 p.p.
7,00 p.p.
7,00 p.p.
7,00 p.p.
7,00 p.p.
7,50 p.p.

€ 4,00 p.p.
€ 4,00 p.p.
€ 4,00 p.p.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,20 p.p.
3,20 p.p.
3,20 p.p.
3,20 p.p.
3,20 p.p.
3,50 p.p.
4,00 p.p.
3,20 p.p.
5,00 p.p.

€
€
€
€

4,50 p.p.
2,50 p.p.
4,50 p.p.
3,50 p.p.

€ 6,00 p.p.

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Speciale buffetten
Satébuffetje

€ 6,00 p.p.

Saté en beenham buffet 1

€ 14,50 p.p.

Saté en beenham buffet 2

€ 17,00 p.p.

Gourmetfestijn (vanaf 18 pers.)

€ 16,00 p.p.

3 stokjes saté in satésaus,
Wit- en bruin stokbrood met kruidenboter

2 stokjes saté
Beenham met honingmosterd- of cumberlandsaus
2 Rauwkost en huzarensalade
Gemengde sla
Nasi of bami
Wit- en bruin stokbrood met kruidenboter

2 stokjes saté
Beenham met honingmosterd- of cumberlandsaus
Hete kipschotel
3 Rauwkost en huzarensalade
Gemengde sla
Nasi of bami
Aardappelgratin
Wit- en bruin stokbrood met kruidenboter

Incl. electrisch gourmetstel per 6 personen

Huzarensalade, champignons, uienringen, paprika, prei
Diverse sauzen, 2 rauwkostsalades
Stokbrood met kruidenboter
Hamburgertje, biefstukje, kipfiletje
Slavinkje, gemarineerd varkenslapje

Extra gourmet-aanvullingen:
Shoarmavlees
Zalm
Gamba’s
Aardappeltjes

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

www.viersprongdongen.nl

+
+
+
+

€
€
€
€

1,50 p.p.
1,75 p.p.
1,75 p.p.
1,50 p.p.

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Stamppotbuffet

Maak zelf uw keuze uit onderstaande stamppotten en vleessoorten.

Stamppotten:








Boerenkoolstamp
Andijviestamp
Zuurkoolstamp
Rode koolstamp met appeltjes
Spruitjesstamp
Hutspot (wortel – aardappel - uien) stamppot
Preistamp

Vleessoorten:








Beenham
Goed gevulde hachee
Verse worst
Rookworst
Gehaktbal
Spare ribs
Speklapjes

2 soorten stamppot met 3 vlees soorten (vanaf 20 personen)
€ 14,00 p.p.
2 soorten stamppot met 3 vlees soorten (vanaf 20 personen)
€ 15,50 p.p.
- Incl. spekjes en mosterd
3 soorten stamppot met 4 vlees soorten (alleen mogelijk vanaf 40 personen) € 17,00 p.p.
- Incl. spekjes, mosterd en gestoofde peren

Barbecue (incl. gasbarbecue)







Rauwkost, diverse salades, diverse sausjes,
stokbrood met kruidenboter
1 x hamburger
1 x barbecue-worstje
2 x stokjes kipsaté
1 x hamlapje

Extra barbecue aanvullingen

Shaslick
Kipspies
Extra stokje kipsaté
Zalm (met viskruiden in aluminiumfolie gewikkeld)
Visspies
Garnalenspies
2 diverse vegetarische producten

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

www.viersprongdongen.nl

€ 12,50 p.p.

€
€
€
€
€
€
€

1,50 p.st.
1,50 p.st.
1,20 p.st.
3,00 p.st.
3,00 p.st.
3,00 p.p.
3,00 p.p.

Wijzigingen onder voorbehoud.
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Zaal Verhuur
Maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur
Grote zaal (oude zaal, tot 100 personen)
Kleine zaal (nieuwe zaal, tot 40 personen)
Tussen zaal (tot 20 personen)

€ 15,00 p.u.
€ 12,50 p.u.
€ 10,00 p.u.

Eventuele spijzen en dranken worden berekend volgens de daarvoor geldende prijslijsten.

Vrijdag vanaf 19:00 uur
Kleine zaal (nieuwe zaal, tot 40 personen)
Prijs is exclusief personeel en schoonmaak

Bedienend personeel (mag ook door u zelf verzorgd worden)
Schoonmaakkosten (mag ook door u zelf verzorgd worden)
Frisdrank, per fles
 Coca Cola
 Coca Cola light
 Fanta sinas
 Sprite
 Jus d’Orange
 Spa blauw
 Spa rood
Witte wijn (droog), per fles
Witte wijn (zoet), per fles
Rosé, per fles
Rode wijn, per fles
Bier Flesjes (Dommelsch) per flesje
Bier fust (Dommelsch) 50 ltr.
Bier fust (Dommelsch) 20 ltr.

€ 50,00 p.a.
€ 25,00 p.u.
€ 100,00
€ 2,00

€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
6,00
1,00
150,00
85,00

Bij besteding boven € 350,00 aan drank is het gebruik van bar, koeling en het glaswerk gratis.
Aangebroken en/of lege flessen en/of fusten worden berekend.
Bij besteding onder € 350,00 aan drank worden alle materialen in rekening gebracht volgens onze
huurprijzen.
De berekening van de dranken gaat op nacalculatie.
Dranken buiten ons standaard assortiment kunnen op verzoek ook geleverd worden.
Prijs op aanvraag.
Speciale dranken zijn ook mogelijk maar worden niet retour genomen.
Eventuele spijzen worden berekend volgens de daarvoor geldende prijslijsten.

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).
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Hoe, wat, wanneer?
Zo werken wij!

Wanneer kunt u bestellen?
Uw bestelling kunt u tot 5 werkdagen voor levering zowel telefonisch als per e-mail plaatsen.
Opties graag zo spoedig mogelijk doorgeven
Bevestiging van bestelling: Van iedere door u geplaatste bestelling en/of wijziging ontvangt u een
gedetailleerde versie per e-mail. U dient deze versie nauwkeurig te controleren en voor akkoord
per e-mail terug te sturen.

Spoedbestellingen / wijzigingen
Voor spoedbestellingen (minder dan vijf werkdagen voor levering) of wijzigingen neemt u contact
op met De Viersprong. In overleg zullen dan de mogelijkheden besproken worden.

Dagverse producten
Aangezien De Viersprong met dagverse producten werkt, kan het zijn dat deze niet voorradig
zijn of door uitzonderlijke omstandigheden buitenproportioneel kostbaar zijn. Wij behouden ons
daardoor het recht deze te vervangen voor een gelijkwaardig product.

Hoe annuleert u een bestelling?
Annuleringen kunt u alleen telefonisch én per e-mail doorgeven. Let op! Indien een bestelling, om
welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd is de opdrachtgever verplicht een
schadeloosstelling te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of het
geannuleerde deel daarvan:
Annulering zonder kosten is mogelijk tot 4 dagen voor levering.
Bij annuleringen 3 dagen voor levering zal 25% van de order in rekening worden gebracht.
Bij annuleringen 2 dagen voor levering zal 50% van de order in rekening worden gebracht.
Bij annuleringen 1 dag voor levering zal 75% van de order in rekening worden gebracht.
Bij annuleringen op de dag van levering zal 100% van de order in rekening worden gebracht.

Prijslijst per 1 februari 2015 (incl. BTW).

www.viersprongdongen.nl

Wijzigingen onder voorbehoud.
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