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Rosi DIMITROVA

De: ArenaBloemen.nl [klanten@arenabloemen.nl]
Envoyé: jeudi 10 janvier 2013 15:33
À: rosidimi@gmail.com
Objet: Rosi, een bevestiging van uw Arena Bloemen bestelling. Bedankt!

 

Beste Rosi,  Uw Bestelnummer is: #1429792 - Klik hier

Bedankt voor uw bestelling bij Arena Bloemen. We stellen dit zeer op prijs. De details van 

uw bestelling vindt u hieronder. Controleer alstublieft goed of deze kloppen. Als u 

veranderingen in uw bestelling wilt maken, email ons dan via klanten@arenabloemen.nl of 

bel ons op 0800 3377 990 (vanuit België: +31 (0)612149198) en we zullen daar waar 

mogelijk uw veranderingen aanpassen. We hopen dat de ontvanger Korneliya 

Savova&JoeyBerkman, blij is met de bestelling. Als u feedback heeft voor ons, positief of 

negatief, laat het alstublieft weten via feedback@arenabloemen.nl. We lezen alle reacties 

persoonlijk en hechten veel waarde aan uw input.  

Bedankt voor uw bezoek aan Arena Bloemen.  

Marijke 

Arena Bloemen Klantenservice  

P.S. We zullen u een bevestigingsemail sturen wanneer de bestelling is geleverd. Als u uw 

bestelstatus in de tussentijd wilt checken, klik dan hier. Uw bestelnummer vindt u 

bovenaan de rechterkant van deze email.  

Uw Bestelnummer is: 1429792  

Inhoud: Carnaval Deluxe (x1)   € 46,99
Glazen Vaas (x1)   € 5,99  
Blauwe Beer (x1)   € 9,99  

Mini Molly Bunny (x1)   € 8,99  

 
Subtotaal:   € 71,96

 
Levering:   € 4,99 

 
Totaal:   € 76,95

 
Totaal Inclusief BTW:   € 7,86 

Customer Mailer Transacting 
With    

 

 

Bezorgdatum: 2013-01-12 tussen 08:00 en 18:00. 

Leveren Aan: Korneliya Savova&JoeyBerkman 
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Adres: Kofstraat 1 
 
 
3317 ZG Dordrecht 
Zuid-Holland 
3317 ZG 
NL 

Postcode: 3317 ZG 

 

 

Bezorg 
Instructies:

Indien niemand, mag voord de deur afgezet worden!!!  

Boodschap: Za edna silna jena i maika, koiato vsiaka ot nas podkrepia s tzialoto si syrce. 
Ne si sama. Viarvame, che vsichko shte byde nared i te pregryshtame. 
Tvoite BG mami v chuzhbina.  

 

 

 

 

 

 
 

Deze email is naar u verstuurd door Arena Bloemen. Wij garanderen uw privacy. We zullen uw 
persoonlijke informatie nooit vrijgeven of verkopen aan anderen. Raadpleeg alstublieft onze 

algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website hier.  

Arena Bloemen B.V. handelend als ArenaBloemen.nl 
BTW Registratienummer: NL819741097B01 

KvK Registratienummer 27323533 
Arena Bloemen is geregistreerd in Nederland 

Geregistreerd adres: 
Arena Bloemen BV 

44 Oudegracht 
Utrecht 3511AR 

Niederlande 
 

 


