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VZW Opus III

Offerte: ontsmettingsalcohol 70 % voor handen en oppervlakken 

Geachte,

Als scholenontwikkelingsproject zijn wij in samenwerking met het bedrijf Konings te 
Zonhoven in de mogelijkheid u volgende offerte aan te bieden. 

Productnaam: 
Ontsmettende alcohol 70 % gedenatureerd Ontsmettende alcohol 70 % gedenatureerd (product specificaties: zie bijgevoegd MSDS-formulier) 
voor ontsmetting van handen en oppervlakken.   
Aanbod:
Pakket van 12 flesjes van een halve liter met kroonkurk 
Per pakket van 12 flesjes bijgevoegd een plastic flesje/busje van een halve liter met naar 
keuze een verstuiver of een dispenser. 

Het totale pakket Het totale pakket (12 flesjes en een leeg flesje/busje met dispenser of verstuiver) voor de som van € 20,- 
(BTW inclusief). 

Voor grotere bestellingen kan een korting bekomen worden van:
• 5 %   bij 10 pakketten van 12 flesjes per bestelling
• 10 % bij 30 pakketten of meer van 12 flesjes per bestelling
Indien meer plastic flesjes/busjes met dispenser/verstuiver nodig zijn kunnen deze 
afzonderlijk bijbesteld worden aan de prijs van 3,5 euro per stuk (BTW 21% inclusief).

Graag willen we benadrukken dat de verworven inkomsten door de vzw Opus III integraal Graag willen we benadrukken dat de verworven inkomsten door de vzw Opus III integraal 
ten goede komen aan het educatief project in India.  

Bestellingen kunnen online gebeuren door de ondertekende bestelbon te mailen naar
marc@desiron.be of j.vanloon@skynet.be. In de toekomst kan nog nabesteld worden daar dit 
geen eenmalige actie is. Door wijzigingen op de markt kunnen de voorwaarden wel aangepast worden. Informeer dan eerst.   
Levering in overleg: af te halen of ter plaatse geleverd naargelang de hoeveelheid.  

Dank voor het vertrouwen in naam van het ganse bestuur van Opus III Dank voor het vertrouwen in naam van het ganse bestuur van Opus III 
en al onze schoolkinderen en leerkrachten in India. 

Van Loon J
Voorzitter vzw Opus III 
Heesakkerstraat 1
3900 Overpelt
j.vanloon@skynet.be


