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Geachte Heer èTur t

Van het Bondsbureau van het K.N.G.V. ontvin3en wij be-
richt, d"at U ztch daa,r heeft gemeld naar aanleiding van cle ocroep
van het F;.N.G.V. in het Turnblad betreffende het aa"nschaffen van
een trampoline. In de i.erste plaa.ts doet het ons ésnoegen, dat U
aldus voor dit nieuwste gymnastiektoestel belan6gstelling toont en
wij sluiten dan ook gaarne bij dit schrijven verder materÍaaI bij
waaruit U de talloze toepassingsmogelijkheden kunt zien.

De pri js van een complete brampel,i-*e-bedr.aagtp.,77r,--
welk bedrag door U op verschillende wijzeb kan worder: voldaan en
welke wi j U volledigheidsha,Ive hÍeronder o,osonmen.

1 . Betaling binnen 3a dagen na, afrevering, waarbi j 1f, ap de fac-
tuur in mindering kan worden gebracht.

2. Het is ook mogerijk het bedra.g va,n f.2775.-- te voldoen door
be,taring van 1/J van dit bedrag bi-j revering en betaling van
4/5 gerieelte in de roop van de 2 jaren vorsende op de levering
in gefijke J-maandelijkse termijnen.

uli j maken U er echter urel op attent, dat deze laatste
mogelijkheid a,Ileen open staat voor ons door het K.li.G.V. geadvi-
seerde verenigingen en dan nog tot een beperkt ae,ntal. ldij hebben
namelijk gemeend deze laatste mogelijkheid te moeten open stellen
om verschillende verenÍgÍngen, welke weliswa::.r grote belangstel-
l ing voor het turnen met dit nieur,re toestel hebben, doch niet d.i-
rekt over het aanzienLijke met rle aanschaf gemoeide bedrag beschik-
ken, toch in de gelegenheid te stellen reeds dj.rekt met dit toestel
te kunnen gaa,n turnen. Dit is dan ook de enige reden waarom wij
bereid zLJn zonder enige renteberekening de betaling over max. 

- 
2

j aar te verdelen u

Gaarne zullen vri j van U vernemen of U van de onder 1

of 2 genoemde mogelijkheid tot aa,nschaffing van een trampoline se-
bruik wenst te maken en met zeer veel belangstdlline zien wij Uw
desbetreffende berichten tegenoet.

Hoo gacht end,
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TheunÍ ssen.

De v{eled.Hr.
§rtlffR ,
S chulpe4
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Zeer geachte lleer v.d. Plas

Hieraede bevestigen wij onder dankzegglng d.e

ons heden verstrekte tetefonisehe opdraeht tot levering van
6en tranpoline, eodeL Champlonr voor de priJs van f. 2.775.--.

Ingevolge Uv verzoek zal de leverÍng plaatwln-
den tussen 1 en 5 septennber en niddels kople van d.it schrij-
ven hebben wiJ aan d.e heer K. Boot verzoeht of hli de avond
van d.e tweede dinsdag in september, dus 8 september, beschlk-
baar wil houden otn ean een door U te organiaeren deaoEstratle
tranpoline-springen zLjn medewerking te verlelten.

Ten aanzien van de betallng van het verschuldigde
bedrag ad f. ?,775.-- bevestigen wij hiernede, dat wij de vo1-
gende betallngsregeling overeengekomen zijn:
l/l gedeelte.van f .2.775.-- te vold.oen bij levering en be-
taling van 4/5 gedeelte in de loop van de 2 Jaren voLgend.e
op de levering íp geLijke 5-naandelijkse termijnen.

Te Uwer lnfornatle zenden wiJ U per separate post
een aantal op het trampoline-springen betrekking hebbend.e
folders, hraarnede wij U van clienst hopen te zijn.

ïnmlcltlels verbliJven wl j,

hoogachtend,

JAN§SEN & TRÏTSEN N.V.


