
In netten van 25 liter.
Oven gedroogd, dus kan direct 
gebruikt worden!

e 3,75 p/net
Volle pallet is 60 netten: e 195,00

TE KOOP

WINTERS WATERSPORT BV. 
Veneweg 161  7946 LM Wanneperveen

Email: info@winters-watersport.nl  

Website: www.winters-watersport.nl W
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3 zakken 
voor 

e 9,95!  
Afhankelijk van 

de hoeveelheid, bezorgen mogelijk.
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Loungeset (2 stoelen, 1 tafel) met grijze band € 129,95
Idem maar dan met zwarte band             -  139,95
Kruiwagen                                         -    85,00
Wijnvat groot,met zwarte nostalgische pomp    -  149,95 
Wijnvat idem maar dan met groene pomp           -   119,95                                               
Wijnvat half, met zwarte nostalgische pomp      -    95,00
Wijnvat groot model met los deksel                    -    67,50
Bloembak , half vat                                       -    35,00
Kussens                                                           -    12,50 p/st
Genoemde prijzen zijn inclusief 19% btw.

NIEUW BIJ  WINTERS WATERSPORT !!
Eikenhouten regentonnen/vaten/loungesets enz.

	  

NIEUW BIJ  WINTERS WATERSPORT !! 

Eikenhouten regentonnen/vaten/loungesets enz. 
Loungeset (2 stoelen, 1 tafel) met grijze band                 € 129,95 

Idem maar dan met zwarte band                                        -  139,95 

Kruiwagen                                                                              -    85,- 

Wijnvat groot,met zwarte nostalgische pomp                  -  149,95  

Wijnvat idem maar dan met groene pomp                        -   119,95                                                

Wijnvat half, met zwarte nostalgische pomp                  -    95,- 

Wijnvat groot model met los deksel                                 -    67,50 

Bloembak , half vat                                                              -    35,- 

Kussens                                                                                 -    12,50 p/st 

Genoemde prijzen zijn inclusief 19% btw. 

WINTERS WATERSPORT BV. Veneweg 161 7946LM Wanneperveen. Email: info@winters-
watersport.nl  Website: www.winters-watersport.nl 

 

	  

	  	   	  

	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	   	  

	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	   	  

	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

WINTERS WATERSPORT BV. 
Veneweg 161  7946 LM Wanneperveen

Email: info@winters-watersport.nl  

Website: www.winters-watersport.nl
®


