Van Meer Schoenen draagt onze Voetbalvereniging RKVV Schijf al jaren een heel warm hart toe;
sinds heel wat seizoenen zijn Jolanda en John zelfs trotse sponsor van onze mooie vereniging.
Van Meer Schoenen in Sprundel bestaat inmiddels ruim 50 jaar en recentelijk hebben zij de
winkel met 60m2 uitgebreid. Met deze uitbreiding is er o.a. een afzonderlijke sportafdeling bijgekomen.
De voetbalschoenencollectie van de merken NIKE, ADIDAS EN PUMA is fors uitgebreid en kan, door
deze uitbreiding, veel beter dan voorheen gepresenteerd worden.

Van Meer heeft ze gewoon…

Kies dus zelf uw cadeau!

Alle typen voetbalschoenen (in verschillende prijsklassen)

Het enige wat u moet doen, is deze brief meebrengen

heeft Van Meer Schoenen in haar assortiment: van de

naar de Winkel van Van Meer Schoenen!

“Mercurial”, de “Hyvervenom”, de “Magista” en de “Tiempo”
Verder ontvangt u als lid van RKVV Schijf het gehele

van NIKE tot de nieuwste modellen van ADIDAS.

jaar door, 10% korting op uw voetbalschoenen en

Van Meer Schoenen heeft ze allemaal!

voetbalaccessoires. Tevens ontvangt u op de Schijf
kledinglijn van het merk JAKO maar liefst 25% korting!

Na het overweldigende succes van vorig seizoen, wil
Van Meer Schoenen de leden van RKVV Schijf wederom

In het kort een aantal voordeeltjes voor u een rijtje:

de volgende EXTRA ludieke aanbieding doen.

>g
 edurende het gehele jaar 10% korting op

Bij de aankoop van een paar voetbalschoenen, gedurende de
periode van 1 juli tm 31 oktober 2017, ontvangt u:
> Een paar scheenbeschermers ter waarde van
€ 15,00 gratis OF;
> Mogelijkheid tot het gratis laten bedrukken van je
voetbalschoen (bijvoorbeeld met je eigen naam
erop; kost normaliter € 15,00) OF;
> Een kadobon ter waarde van € 15,00.
Dan kunt u die later besteden.

voetbalschoenen en voetbalaccessoires;
>V
 oor de kenners: gedurende het gehele jaar
20% vaste korting op het topmodel van ADIDAS,
de “Copa Mundial”, en van PUMA, de “King”;
>m
 ogelijkheid tot het personaliseren van
voetbalschoenen en kleding;
>g
 edurende het gehele jaar: 25% korting op de
RKVV Schijf kledinglijn van het merk JAKO;
>p
 ersoonlijk en een deskundig advies en kennis op
het gebied van voetbalschoenen;
> v oor de deur gratis parkeren.

Dé voetbalspecialist van de gemeente Rucphen!
St. J a ns tra a t 22 - 4714 EG Sp runde l - ( 0 1 6 5 ) 38 23 00
tr o t s e s p o n s o r !
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