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Onderdeel A
opdrachten 2 en 3
van:
aan:
verzonden:
betreft:

makelaarsgroep AEO <aeo@makelaarsgroep.nl>
Intertoys <info26@intertoys.nl>
12 januari 2015 14:33
voorstellen winkelpand n.a.v. inschrijving

Geachte mevrouw Ludens,
Naar aanleiding van uw inschrijving op het project winkelcentrum Topkracht in
Aarem stuur ik u informatie toe over twee beschikbare winkelpanden:
1

winkelpand C4

2

winkelpand C2

koopsom: € 545.000,00 vrij op naam

koopsom: € 588.000,00 vrij op naam

servicekosten: € 4.500,00 per jaar

servicekosten: € 4.650,00 per jaar

aanvaarding: per direct

aanvaarding: per direct

frontbreedte: 12 meter

frontbreedte: 13 meter

diepte: 45 meter

diepte: 43 meter

Wij horen graag welk winkelpand uw voorkeur heeft.
Met vriendelijke groet,
Leen van Berkum
Makelaar
Makelaarsgroep AEO
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opdracht 3
van:
aan:
verzonden:
betreft:

Gijs Hendriks <g.hendriks@gelderlandbank.nl>
Intertoys <info26@intertoys.nl>
13 januari 2015 9:51
financieringsvoorstel winkelpand

Geachte mevrouw Ludens,
Hierbij doen wij u een voorstel voor de financiering van een winkelpand in
winkelcentrum Topkracht in Aarem.
Voor de financiering van het winkelpand zijn wij bereid u een hypothecaire
lening te verstrekken tot een bedrag van maximaal € 600.000,00.
Het rentepercentage van de hypothecaire lening bedraagt 5,2% per jaar.
De looptijd van de lening is tien jaar en op de lening hoeft niet te worden
afgelost.
De kosten van de opstalverzekering bedragen € 745,00 per jaar, ongeacht
de grootte van het pand.
Vertrouwende u een passende aanbieding te hebben gedaan, teken ik,
Met vriendelijke groet,
Gijs Hendriks
Regiomanager bedrijfskredieten
Gelderland Bank
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Onderdeel C
opdracht 10

MAGAZIJNOPDRACHTENBON

klantnummer

ITA2015

verkoopordernr.

INTVER15000456

naam

Kinderdagverblijf
Oudervreugd

contactpersoon

dhr. F. Hoefkerk

factuuradres

Amsterdamseweg 13

goederenbedrag

€

72,98

korting

€

0,00

postcode/plaats

6814 CM Aarem

administratiekosten

€

0,00

afleveradres

Amsterdamseweg 13

vrachtkosten

€

7,53

postcode/plaats

6814 CM Aarem

orderdatum

10 april 2015
AFDELING
MAGAZIJN

AFDELING VERKOOP
artikelnr.

aantal

omschrijving

geleverd

LC008

1

Lego Creator
Vliegavonturen



LC003

1

Lego Creator
Transportwagen



leveringsvoorwaarden
verzenden per
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opdracht 16
Richtlijnen voor ruilen of retourneren
 Een klant mag een aankoop ruilen of retourneren als aan alle
onderstaande voorwaarden is voldaan:
• het ruilen gebeurt binnen veertien dagen na aankoop;
• de klant heeft een geldig aankoopbewijs;
• het artikel is niet gebruikt en in de originele verpakking.
 Indien een klant ervoor kiest een aankoop te retourneren, dan geef je
het volledige aankoopbedrag terug. Dit bedrag sla je als retour op de
kassa aan.
 De klant moet op de achterkant van de retourbon een handtekening
zetten.
 De retourbon maak je met de nietmachine vast aan de kassabon van
de klant.
 De retourbon leg je in de kassa-lade.
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Onderdeel D
opdracht 20

PAKBON
Intertoys Aarem
Topkrachtpassage 23
6811 ZX Aarem
Intertoys Distributiecentrum
Handelsweg 7
2742 RD WADDINXVEEN
telefoonnummer: 018-0333500
e-mail: distributie@intertoys.nl
pakbonnummer: GZ3766
ordernummer: 150517-1250326
verzenddatum: 19-05-201
geleverde artikelen
aantal

omschrijving

ISBN

aanwezig

5

Het feest van Nijntje,
Dick Bruna

97-89-07399-1149



5

Opa en oma Pluis,
Dick Bruna

97-89-07399-1903



opmerkingen van de klant over de levering
De verpakking is tijdens het transport nat geworden,
hierdoor zijn de boeken beschadigd.
- Erik
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