
groot (1 kg) 4,8 105,6 105,6
klein (630g) 3,6 79,2 79,2

groot (1 kg) 4,8 105,6 105,6
klein (630g) 3,6 79,2 79,2

groot (1 kg) 6,5 143,0 143,0
klein (630g) 4,5 99,0 99,0

groot (1 kg) 7 154,0 154,0
klein (630g) 5,2 114,4 114,4

22 22
2 oct. 18 5 oct. 18
9 oct. 18 12 oct. 18
16 oct. 18 19 oct. 18
23 oct. 18 26 oct. 18
30 oct. 18 2 nov. 18
6 nov. 18 9 nov. 18
13 nov. 18 16 nov. 18
20 nov. 18 23 nov. 18
27 nov. 18 30 nov. 18
4 déc. 18 7 déc. 18
11 déc. 18 14 déc. 18
18 déc. 18 21 déc. 18
25 déc. 18 28 déc. 18
1 janv. 19 4 janv. 19
8 janv. 19 11 janv. 19
15 janv. 19 18 janv. 19
22 janv. 19 25 janv. 19
29 janv. 19 1 févr. 19
5 févr. 19 8 févr. 19
12 févr. 19 15 févr. 19
19 févr. 19 22 févr. 19
26 févr. 19 1 mars 19
5 mars 19 8 mars 19
12 mars 19 15 mars 19
19 mars 19 22 mars 19
26 mars 19 29 mars 19

Broodabonnementen Bo&Co
Najaar  : Van 2 oktober 2018 tot en met 21 december 2018
Winter  : Van 8 januari 2019 tot en met 29 maart 2019

grijs tarwe stuksprijs dinsdag vrijdag

volkoren tarwe stuksprijs dinsdag vrijdag

spelt stuksprijs dinsdag vrijdag

Wissel-tarwe stuksprijs dinsdag vrijdag

Een wissel-brood is een luxebrood op basis van tarwe-of speltdeeg, elke week in een andere variant  :
rozijnen, walnoten, pitjes (zonnebloempitjes, lijnzaad), vijgen, ea.

Overzicht van de leverdagen per abonnementsperiode. 
Er wordt geleverd zowel op dinsdagen als op vrijdagen. 
In zwart de dagen waarop NIET geleverd wordt (schoolvakanties).
Indien er andere leveringen wegvallen in de abonnementsperiode krijg je hiervan per email bericht.
De periode wordt dan verlengd met het aantal weggevallen leveringen of er wordt een keertje dubbel geleverd.

dinsdag vrijdag

herfstvakantie

kerstvakantie

krokusvakantie

Najaar en/of winter abonnement
Je kan intekenen voor alleen een najaarsabonnement van 11 leveringen (van 2 okt tem 21 dec) 
of een najaars- en winterabonnement van 22 leveringen (van 2 okt tem 29 maart).

Abonnementsprijs
Bij latere instroom of eerdere uitstroom, bereken je de prijs van je abonnement 
door het corresponderende aantal leverdagen te vermenigvuldigen met de stuksprijs.
Neem je meerdere broden, dan vermenigvuldig je gewoon de stuksprijs met het aantal broden.

Afhaalpunten
Worden geactualiseerd op de website www.bakhuis-boco.be

Betalen
Maak het volledige bedrag voor aanvang van de abonnementsperiode over naar bankrekeningnummenaar 
BE85 3770 7265 9606 tnv Marjolijn Bloemmen met als mededeling je naam en abonnement


