AGENDA ALG.LEDENVERGADERING 1987.
1. Opening door de voorzitter,
2. Jaarverslag 1986 van de secretaris.
3. Jaarverslag 1986, van de penningmeester.
4. Verslag kas-controle commissie (F. Wiefferink/R. Hagel)
Verkiezing nieuwe kas-controle commissie.
5. Begroting 1987 en vastelling van de contributie.
6. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Teun van Deth
Gerard Egberink
Herman Leferink.
Eventuele kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk
aanmelden tot een half uur voor aanvang van de vergadering.
De kandidaatstelling dient mede ondertekent te zijn door 5
stemgerechtigde leden.
7. Organisatie toertochten en wekelijkse clubritten, groep 1, 2 en 3.
8. De feestcommissie heeft kenbaar gemaakt dat zij willen aftreden,
er zal dus een nieuwe commissie in het leven geroepen moeten worden,
dit mede in verband met het aanstaande jubileumfeest.
9. Jubileumfeest 1987. (10 jaar)
Het bestuur stelt voor om dit jubileum te vieren in het weekend van

«T/iyjuni.
Voorstellen voor de wijze waarop dit gevierd gaat worden kunnen alsnog
worden ingediend.
10. Rondvraag.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid zich aan te melden voor
een aantal toertochten/klassiekers, o.a. voor:
Luik-Bastenaken-Luik ( 8 juni 1987)
Drentetour ( 8 juni 1987)
Elfstedenfietstocht ( 8 juni 1987)
Vael Ouwe
Dwars door Limburg
Waalse Pijl.
De juiste data van deze tochten zullen door ons worden opgevraagd.
TOT ZIENS OP DE VERGADERING OP 10 FEBRUARI 1987 BIJ MARKTZICHT
AANVANG
20.30
UUR.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 10 FEBR.1987,
Aanwezig: 29 leden + de 7 bestuursleden.
1. Opening door de voorzitter J. Busscher en welkom tot de leden in
cafe/rest. Marktzicht.
2. Goedkeuring verslag jaarvergadering van 14 april 1986.
3. Mededelingen van de voorzitter t.a.v. de plannen om Richard Hagel
als interim penningmeester te benoemen als toekomstige vervanger
voor Gerard Egberink, die wegens te drukke werkzaamheden deze
functie per de volgende ledenvergadering ter beschikking stelt.
4. Verslag Secretaris W. Stipdonk. Dit verslag wordt goedgekeurd, met
als bijzondere mededeling dat Robert Postel en Emiel Nijhuis de
kontaktpersonen van de schaatsclub zijn.
Het totaal aantal leden is 88.
5. Verslag penningmeester G. Egberink.
Nog te innen contributie over het verslagjaar is nog - f. 300,00.
De contributie van de schaatsclub wordt nog appart ge
nd.
Het verslag van de penningmeester en de begroting worden door de
vergadering goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie.
Richard Hagel deelt mede de kas gecontroleerd te hebben en dat zij
akkoord kunnen gaan met hetgeen in de administratie verwerkt is.
Dhr. Egberink wordt gecomplimenteerd met de keurige verzorging van
de administratie.
Samenstelling commissie volgend jaar: Jan Goossink en Richard
Hagel.
Frans Wiefferink wordt bedankt als aftredend lid van de commissie.
7. Kleding.
Na enige discussie volgt er de benoeming van een kledingcommissie
bestaande uit W. Marcelis, A. Leidekker, J. Kamphuis, R. Nieuwhuis
en namens het bestuur H. Leferink.
Besloten wordt om op een zo goed mogelijke manier een oplossing te
zoeken voor het kleding probleem, d.w.z. nieuwe clubkleding van een
goede kwaliteit.
8. Bestuursverkiezing, aftredend zijn T. van Deth, G. Egberink en
H. Leferink.
Allen worden herkozen.
9. Benoeming jubileumcommissie 1987.
In deze commissie worden benoemd: T. van Deth, J. Kamphuis,
G. Meijer, J. Goossink en A. Kamphuis.

10. Rondvraag.
Henri Grunder vraagt of er inmiddels al is overgegaan tot het
maken van richting-pijlen t.b.v. de toertochten.
Antw.:Er zijn wel enkele proto-types gemaakt.
Maar er is voorlopig besloten niet over te gaan tot het
maken van deze pijlen, dit mede in verband met de toch
hoge kosten en tevens omdat er nog maar 1 tocht op de
kalender staat.

Tot slot sluit de voorzitter de vergadering met de mede deling om
er met z'n allen een gezellig en fijn fietsseizoen van te maken.
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De jaarvergadering op 10 februari j.1. werd matig bezocht, maar verliep in een bijzonder opbouwende sfeer.
Bij de aanwezigen leefde sterk het gevoel dat in ons jubileumjaar 1987 bezinning en nieuw enthousiasme nodig is om de R.T.C, aan een nieuwe periode
van 10 jaar te laten beginnen. Sommige tekens voor de toekomst lijken somber:
het ledental loopt terug, en de saamhorigheid binnen de club lijkt soms minder
dan hij vroeger was. Vandaar dan ook dat het bestuur en de aanwezigen op de
vergadering zich sterk willen maken voor een enthousiaste aanpak.
De belangrijkste besluiten van de vergadering worden hier kort vermeldt:
-de samenstelling van het bestuur verandert niet. Richard Hagel zal voortaan
Gerard Egberink helpen bij het administratieve werk.
-het jubileum wordt gevierd in het weekend van 13/H juni.
Ton van Deth, Gerard Meijer, Jan Goossink, Johny Kamphuis en Ad Kamphuis
stellen zich beschikbaar als leden van de feestcommissie. Ze zullen eerst
onderzoeken of het mogelijk is iets in het buitenland te ondernemen,
-er komt nieuwe club-kleding. Herman Leferink, Aad Leijdekker, LJillem Marcelis
Richard Nieuwenhuizen en Johnv Kamphuis zullen een voorstel doen. De bedoeling
is dat het bestuur offertes krijgt voor enkel shirts, of voor shirts + jacks.
-Jan Goossink wordt benoemd als lid van de kascommissie.
-we moeten proberen ons ledental op zijn minst te handhaven! Dat betekent
o.a. dat we ook voor beginnende fietsers aantrekkelijk moeten zijn, en dat we
het eenzijdige beeld van "die hardfietsers" moeten doorbreken.
Gnze voorzitter, Johan Busscher, besloot tenslotte door op te roepen tot
doorzetting van de goede sfeer en de inzet die we op deze vergadering hebben
meegemaakt.

/\PRESUJIJ.ZIC3II\1C3:
Onze secretaris Lüillem Stipdonhcis voortaan te bereiken op het
adres Brinkestraat ~?.
Iedereen wordt vriendelijk verzocht om zich voortaan op dit adres te richten
en niet op het oude adres want dit is bepaald lastig voor zijn familie!

DE

INJIELJUJE

CLUBKLEDIIXIG.

Op de jaaruergadering is een commissie ingesteld die moest zorgen uoor
een voorstel aan het bestuur betreffende nieuwe clubkleding. Die commissie, met
als kern Herman Leferink, Aad Leijdekker en UJillem Marcelis, heeft snel en grondig
gewerkt, hoewel de zaak zelf nogal moeilijk lag.
Allereerst heeft de commissie geprobeerd om met de twee rijwielhandelaren,
die nauw betrokken zijn bij de club, tot een plan te komen met een gezamenlijke
aanpak. Jammer genoeg bleek dit niet mogelijk; de commissie en het bestuur
betreuren dat zeer. Vervolgens is er gezocht naar een oplossing die zowel voor
de club als voor de afzonderlijke handelaren acceptabel was, en toen bovendien
bleek welk bedrag nodig zou zijn voor kwalitatief goede kleding, leek de zaak
vast te lopen. Gp heel toevallige wijze kwam toen een van de clubleden met het
idee van sponsoring, en de commissie heeft toen ook dat aspect van de zaak
onderzocht.
Uiteindelijk heeft de commissie drie mogelijkheden aan het bestuur voorge
legd; twee daarvan waren afkomstig van de betrokken rijwielhandelaren, het derde
was een aanbod tot sponsoring van Smithuis Bakkerijen te Gldenzaal.
Het bestuur heeft uiteindelijk besloten in te gaan op het aanbod van Smithuis,
dat er op neer komt dat we een sponsorovereenkomst aangaan voor de duur
van 5 jaar, met een optie van de zijde van de sponsor voor nog een's 5 jaar.
De firma Smithuis koopt zelf de kleding in, waardoor wij als club ook nog het
voordeel hebben dat wij geen B.T.Lü. behoeven te betalen. Gp die manier is het
mogelijk om prima kleding aan te schaffen voor een minimale eigen bijdrage per
lid.
Gezien de gang van zaken heeft de commissie ook voorgesteld om beheer
en uitgifte van de kleding in eigen hand te houden. Ondertussen zijn er truien
en jacks gehaald voor het aanpassen van de kleding.
Voor verdere details zie men het volgende stukje!
Het bestuur wil de mensen van de kledingcommissie geweldig bedanken voor
het prima werk dat ze geleverd hebben en dat binnen een zo korte termijn!
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Het besluit van de jaarvergadering om nieuwe shirts en jacks in te
voeren, heeft nogal wat gevolgen gehad.
Een van die gevolgen was dat opnieuw de vraag naar voren kwam of de club
niet beter een sponsor zou kunnen zoeken.
Het antwoord op die vraag is ondertussen duidelijk: bij de laatste bestuursuergadering is besloten om met Smithuis Bakkerijen uit Gldenzaal een sponsorovereenkomst aan te gaan.
Nu, het bestuur kan zich voorstellen dat sommige leden wel graag willen weten
waarom sponsoring in 1987 wel kan, terwijl het bestuur in 1983 er tegen was.
Vandaar dat we hier de argumenten nog eens op een rijtje zetten:
1. Het besluit indertijd om zonder sponsor verder te gaan, had twee oorzaken
Allereerst bleek toen dat beëindiging van de sponsorovereenkomst praktische problemen gaf, vooral voor mensen die nog maar kort lid waren en
een nieuw sponsorshirt hadden dat nog een paar jaar mee kon. Bovendien
was er toen zoveel geld gereserveerd dat de vereniging zelf flink kon bijdragen in de kledingkasten. Gp grond daarvan hebben we toen, veel te optimistisch, besloten om het voortaan zonder sponsor te doen.

2. Voor het besluit in 1987 zijn er drie oorzaken.
Ten eerste is er heel veel terechte kritiek op de kwaliteit van de clubkleding van dit moment, met als gevolg dat steeds meer mensen eigen kleding
gaan dragen. Het bestuur wil dat de R.T.C. Twente als club naar buiten
treedt, dus moet er aan de clubkleding iets gebeuren.
Ten tweede is er een geweldige ontwikkeling geweest op het gebied van de
fietskleding. Onze leden zijn terecht veel hogere eisen gaan stellen.
Bij die hogere eisen horen natuurlijk hogere prijzen voor de kleding.
De club heeft daar het geld niet of onvoldoende voor.
Ten derde is er de overweging dat clubkleding voor alle leden betaalbaar moet zijn, en liefst zo dat de prijs geen enkele aanleiding tot discussie kan zijn.
Drie dingen dus: we willen clubkleding voor iedereen, we hebben als
club daar niet genoeg geld voor, we willen van de leden slechts een kleine
bijdrage vragen.
In zo'n situatie is sponsoring de enige mogelijkheid.
Als bestuur hebben we er nu spijt van dat we in 1983 gestopt zijn met
sponsoring, en we zijn ervan overtuigd dat we in de komende jaren juist
hiervoor een sponsor zullen moeten hebben.
lile hopen dat deze overwegingen voor iedereen duidelijk zijn en tot dezelfde
conclusie leiden. Het bestuur is er bovendien van overtuigd dat de overeenkomst met Bmithuis voor nu en waarschijnlijk op langere termijn heel aantrekkelijk is.
CRDSS-SEIZOEIXI
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Het cross-seizoen '86/87 is ondertussen definitief voorbij. Ulat de
R.T.C. Twente betreft, kunnen we zonder meer van een prima seizoen spreken.
De belangstelling voor de veldtoertochten binnen de vereniging is groeiende,
dit jaar ±12 vaste deelnemers, en de sfeer was zeer positeif.
De twee tochten die we zelf hebben georganiseerd, trokken in totaal meer deelnemers dan vorige jaren: ongeveer 80 in november en rond de 50 in februari.
Namens het bestuur bedank ik hier alle leden die bij deze tochten voor een
perfekte organisatie hebben gezorgd.
Bijzonder enthousiast zijn we over de samenwerking met Sportclub Denekamp.
Beide tochten zijn deze winter voor het eerst vanaf hun sportpark georganiseerd
en de mensen van Sportclub hebben op meer dan voortreffelijke manier hun best
gedaan om ook hun aandeel goed te laten verlopen! Namens de cross-groep en
namens het R.T.C, bestuur hoop ik dat dit experiment omgezet wordt in een blijvende samenwerking.
Kort samengevat: het was gezellig, sportief, vermoeiend en zeer geslaagd.
En dat in zo'n seizoen een dolgedraaide Duitse Grenzschütz paspoorten wil
controleren, is achteraf meer een komisch incident, gelukkig!
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Deze zal dit jaar worden verreden op 18, 19, 20 en 21 augustus, dus 3 weken
later als normaal, noteer deze data al vast op Uw kalender.
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Dit jaar op zaterdag 20 juni. (125 en 250 KM).
Na het succes van vorig jaar verwachten wij als mede-organisator van deze
prachtige "klassieker", dat deze tocht uitgroeit tot een vaste en goed georganiseerde grotere tocht.
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De route v/an deze tocht is hetzelfde als vorig jaar, met dien verstande dat de
organisatoren van deze tocht hun uiterste best doen dat zich niet wederom dezelfde problemen zullen v/oordoen t.a.u. het aangeven van de route.
Het bestuur hoopt danook dat veel leden van eigen vereniging mee zullen rijden
en dat zij zoveel mogelijk reclame voor deze prachtige tocht zullen maken.
Vertrek voor de leden van de R.T.C. Twente in groepsverband is om 09.00 uur,
kantine Sportclub Denekamp.
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Deze kunnen worden afgehaald bij het secretariaat:
LJillem Stipdonl<, BrinRstr^aeit 7.
's-av/onds tussen IS.OO en 20.00
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Nu de winter eindelijk afscheid van ons neemt, wordt er zondag's-morgens weer

gefietst.
X/ertreRpunt: Ceafé MarRtzieht,
V/eirtrekctiJd: zondag's 10.00 uur.
Lüoensdcag 's-av/onds wordt gestart
evyeneens wana-p Ocafé MarRtzicht.
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De jubileumcommissie heeft inmiddels 2 bijeenkomsten gehad om de plannen voor
de viering van dit jubileum verder uit te werken.
Aanvankelijk was er een plan om een weekend te organiseren in het buitenland. Na een aantal zaken t.a.v. dit plan besproken te hebben, is de commissie
tot de conclusie gekomen dat een weekendje buitenland een onhaalbare kaart is,
dit ten aanzien van de beschikbare financiële middelen.
Zoals bekend is er een bedrag beschikbaar voor dit feest van ƒ 2000,00.
Dit bedrag zou in het eerder genoemde geval bijna volledig opgaan aan
reiskosten en verblijfkosten (overnachting), al de andere kosten zouden dan
gedragen moeten worden door de leden zelf.
Daar de commissie van mening is dat alle leden dit jubileum zouden moeten
meevieren heeft zij besloten het feest te beperken tot 1 dag en wel
zondag IA Juni.
Het programma voor deze dag is nog niet gereed, maar wij verzekeren U dat het
een fantastische dag zal worden, welke U beslist niet mag missen.
Tevens zal er in het kader van de jubileumviering een fietstocht georganiseerd
worden en wel de alom bekende Teutoburgerwald tocht, afstand 150 KM,
de datum waarop deze verreden zal worden moet nog nader worden vastgesteld.
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21
21
28
/.
5
11
18
20
25
26
30
2

maart
maart
maart
april
april
april
april
april
april
april
april
mei

Openingstocht Balkbrug
20-50-80 KM
Voorjaarstocht Geesteren
35-70 KM
Ster van Nijverdal
50-100-150 KM
Twickeltocht, Almelo 30-/'5-120 KM
Tour de la Rosé, Eibergen 55-105-170 KM
Frisse Neus, Heino
30-60-90-150 KM
Reestdaltocht, Balkbrug
30-60-120 KM
Paastoertocht, Hengelo
80 KM
Naar de LJilsumerberge, Hardenberg 90-120 KM
Dinkellandtocht, R.T.C. Twente 45-100-150 KM
Molentocht, Haaksbergen
Holterbergtour, Holten
100-150-200 KM.

BELGISCHE
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23 mei üJ/\/\LSE RUL C2T^ KM)
Cyclo Spa, p/a L. Ruwet, 19 Avenue de la Gare, 4880 Spa
tel.: 09-3287772018
2A mei OMLOOR MET \/OLK C2g3
Gentse Velo, p/a E. Zonnekei, K.Mirystraat 3, 9000 Gent.
tel.: 09-3291252404

KM)

6Ci mei ROIXIDE \//\(NJ \/L/\/\r\JDERE(\l
Rode Leeuwsvrienden, p/a G . Schauvlieger, Halleweg 12,
9542 Zonnegem (Burst). tel.: : 09-3253624493
U7 juni LLJIK-B/\ST"E[\I/\KEI\I-LLJIK
V.C. Tilffois, p/a W. Monfort. Rue Leopold Ia, 4040 Tilff.
tel.: 09-3241881682

C300

C21 5

KM)

KM)

21 .lui-ii GEINJT-UJEV/ELGEM C215 KM)
LJ.T.C. de Trappers, p/a P. Gistelinck, Eikenstraat 35, 8610 UJevelgem
tel.: 09-3256415627

08 juni PREIMTMETOER
C2AO
Vertrekplaatsen: Meppel, Klyndyk en Tynaarlo.

KM)
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Aanmeldingen voor deze klassiekers gaarne zo spoedig mogelijk bij:
A. van Deth, Cliviastraat 14, Denekamp tel.3165 of bij
H. Leferink, Oude Gaarden 1, Denekamp tel. 3156

A. van

VERZEKERING
N-Lmmer is er méér gevraagd dan ov/er de verzekering van toerfietsers bij de
N*.R.T.U. Ondanks alle antwoorden die er in de loop van de jaren zijn
gegeven is het misschien toch wel goed om een samenvatting te geven van
hetgeen de laatste Unieraad door de verzekeraar aan toelichting is gegeven
op de bestaande
verzekeringsvoorwaarden.
De
Heer Boudois van het
assurantiekantoor Meyers gaf de volgende toelichting die ik puntsgewijs
tracht weer te geven.
Pe verzekering voor toerfietskaarthouders of diegenen die op grond van een
dagverzekenngskaart deel nemen aan tochten onder auspiciën van de N.R.T.U.
v/alt in drie onderdelen uiteen.
1. DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
2. ONGEVALLENVERZEKERING
3. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
jd.1 RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING.
Als voorbeeld wordt genoemd; indien iemand aansprakelijk is voor aan u
veroorzaakte schade en deze niet wil vergoeden, dan kunt u op deze
verzekering een beroep doen om een vordering in te stellen.
Deze verzekering geldt
alleen
tussen
een
verzekerde en een
buitenstaander, niet tussen deelnemers onderling.
De verzekering vergoed maximaal f 25.000,- aan rechtsbijstandkosten.
Tevens kan men een beroep
doen op deze verzekering in geval
bestuurders in de uitoefening van hun werk ten behoeve van hun functie
voor schade e.d. aansprakelijk gesteld worden.
jd.2 ONGEVALLENVERZEKERING
ü kunt een uitkering krijgen, indien er sprake is van:
- Overlijden
(max. f. 5.000,—)
- Blijvende invaliditeit
(max. f. 15.000, —)
Dokterskosten en/of ziekenhuiskosten zijn niet verzekerd. Daarvoor
heeft u 'n partikuliere ziektenkostenverzekering of bent u verzekerd
bij het ziekenfonds.
ad.3 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Neemt u deel aan een goedgekeurde tocht onder auspiciën van de
N.R.T.U. en/of clubnt dan bent u verzekerd tegen schade die u
toebrengt aan anderen. Niet uw eigen schade.
De aansprakelijkheidsdekking is secundair als u als N.R.T.U.-lid
schade toebrengt aan anderen tijdens een tocht. U dient eerst een
beroep te toen op de eigen W.A.-partikulierverzekenng.
Echter schade ontstaan tijdens het fietsen in groepsverband wordt
veelal afgewezen op grond van het zogenaamd risico-aanvaarding van de
deelnemers in dezelfde groep.
Alleen verzekerd zijn de goedgekeurde tochten en die van zusterorganisaties.
PRAKTISCHE WENKEN
Verzekerd zijn houders van een geldige toerfietskaart die in Nederland hun
domicilie hebben.
Verzekerd zijn diegenen die in het bezit zijn van een dagverzekeringskaart.
Bij schade veroorzaakt door derden, de veroorzaker middels zijn W.A.-verzekering aansprakelijk stellen. Tevens binnen 14 dagen de schade melden bij
het bondsburo
met
behulp
van
een
schadeformulier
dat
bij uw
uerenigingssecretaris aanwezig is.
Meesturen bij uw schademelding:
■ een kopie van de FTK van de veroorzaker;
• een bewijs van deelname aan de betreffende tocht (copie start of
deelnemerskaart of toerboekje).

VERVOLG VERZEKERING

•
•

de aankoopnota van de beschadigde goederen;
een gespecificeerde reparatienota.

NIET VERZEKERD
Buitenlandse ritten. Met uitzondering van grenaoverachrijdende ritten.
Vrije tijdsboekjes en trimboekjes.
WEL VERZEKERD
Vrije tijdstochten, vermeld op blz. 61 t/m. 64 van het f.E.P.
Zogenaamde lettertochtenboekjes;
Clubritten, mits vooraf opgegeven aan het bondsburo. Tweemaal per week, per
categorie deelnemers.
I|NDIVIDUELE MATERIELE FIETSVERZEKERING
Q
kunt uw fiets All Risks verzekeren, indien u deelneemt aan een N.R.T.U.
fietsevenement en u een geldige toerfietskaart bezit.
De verzekering kost u dan f.. 30,— per jaar. Eigen risico f. 50,—;
maximum uitkering f 1750,—. Schade, hoe ook ontstaan of diefstalschade
wordt vergoed.
Polisvoorwaarden kunnen op aanvraag worden verkregen bij het bondsburo.

OVERZICHT VAN DE UITGEKEERDE SCHADES IN 1986 AAN N.R.I.U.
HET DISTRIKT 04- OVERIJSSEL. TOTAAL f 3566,70

VERZEKERDEN

IN

Vereniging Veroorzaker

Gedupeerde

Schadebedrag

Uitgekeerd

afgewezen

0407

d.G.

H.de G.

f.

807,40

f 722,65

MU

E.L.
D.G.W.
V.M.
H.G.N.

v.D.
E.v.S.
D.U.S.
D.v.tf.
J.J.W.

-

139,90
432,70
66,50
200,50
1182,70

- 114,90
- 16,50
-1043,30

afschr.kleding
e.r.»f 25,—
e.r. f 25,—
L.weigerde informatie
e.r. f. 50,—
doorverwezen eigen W.A.
Afschr.kleding e.r.

B.

M.
K.

—

125,230,90

- 100,90
- 136,50

F.

L.

—

1151,20

- 995,63

-

613,40

- 436,32

1*404
0404
0422

DAGVERZEKERINCSKAAR T

J.C. en J.G.C.

e.r. f. 25,—
e.r. f. 25,— Afschr.
kleding e.d.
afschr. kleding/horloge
e.r. f. 16,50
aftr.ontbr.nota, e.r.

e.r.=eigen risico
Dick Hoogland.
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DE NIEUWE CLUBKLEDING MOET ZO SNEL MOGELIJK BESTELD WORDEN.
DIT IS

HET /X/MNIBOD:

SHIRT + JACK VAN SUPERIEURE KWALITEIT
(vergelijkbare kwaliteit kleding PDM-ploeg)
VOOR ELK LID 1 STEL BESCHIKBAAR:
EIGElTsT

BIJDRAGE

Eventueel 2e SHIRT KOST U ƒ
BESTELLEIN

GAAT

TOTAAL
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25^00.

55,00.
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ZATERDAG 21 MAART TUSSEN 10.00 en 12.00 uur
PASSEN EN BESTELLEN BIJ ZYÏARKTZ X OHT.
BETALING DIREKT BIJ BESTELLING.
Voor degenen die 's-zaterdags niet kunnen:
OOK ZONDAG 22 MAART KUN JE BESTELLEN, TUSSEN 12 en 13 UUR.
De levertijd is volgens de leverancier ongeveer 2 maanden.

