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PANNENKOEKENACTIE TEN VOORDELE VAN HET NETWERK PALLIATIEVE ZORG DE MANTEL VZW 
 
 

Geachte heer, mevrouw 
 
Nog even en het is weer zover…onze jaarlijkse pannenkoekenactie gaat binnenkort weer van start. Ook dit jaar bieden 
we jullie opnieuw onze lekkere pannenkoeken aan. De actie loopt van 15 oktober tot en met 30 november 2018.  We 
houden eraan om op voorhand dank te zeggen aan de vele verkopers en alle enthousiastelingen en sympathisanten.  
  
Graag zouden wij opnieuw uw medewerking willen vragen bij de verkoop. 
 
We geven wat info mee : 
 

• De pannenkoeken worden verkocht aan 5€ per pak. (1 pak = 0,5 kg of 8 pannenkoeken)  

• De bestellingen kunnen afgehaald worden in de Handelsstraat 1, 8800 Roeselare of bij u ter plaatse geleverd 
worden 

o Afhaaldagen zijn : maandag 29/10 of 26/11 telkens tussen 13u en 17u 
o Leveren kan op vrijdag 26/10, maandag 19/11 of vrijdag 30/11.  Een reserve dag op 12 december is 

voorzien. 
o Uitzonderingen zijn te bespreken op het nummer 0497/811 851 

• Particuliere bestellingen worden contant betaald bij levering, instellingen of organisaties kunnen een factuur 
vragen (vóór levering te vereffenen op rekening BE28 7755 8807 2120)  

 
Hoe bestellen of bijkomende informatie i.v.m. deze actie : 

 

• Rechtstreeks via mail naar actiedemantel@gmail.com met vermelding van naam, contact-/gsm nummer, 
leveringsadres, aantal bestelde pakken (geen kilo’s of aantal pannenkoeken doorgeven a.u.b.) en het gekozen 
leverings- of afhaalmoment 

• Aan de hand van documenten in bijlage : 
o Bestelformulier : dit is voor de verkoper zelf (zo hou je zelf bij aan wie je de pannenkoeken hebt 

verkocht) 
o Verzamelnota : kan je volledig ingevuld aan ons terugmailen naar actiedemantel@gmail.com   

• Telefonisch op het nummer 051/24 83 85 
 
 
Wij danken u alvast voor uw gewaardeerde medewerking! 

 
 
Met smakelijke groeten van het pannenkoekenteam, 
 
 
Dario Gaytant 
Coördinator 
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