Beste speler, ouder, supporter of sympathisant van BC Opwijk,
Ook dit jaar organiseren we opnieuw onze BCO wafel- en gebakverkoop. Wij rekenen op jullie
medewerking om van de verkoopactie BCO wafelverkoop opnieuw een succes te maken.
NIEUW …NIEUW…NIEUW
Dit jaar geen papierwinkel meer... alle bestellingen kunnen online of met de wafeltjes-app geplaatst
worden (app kan gedownload worden op onderstaande links)

Als je nog geen account hebt op https://voorverkoopwafeltjes.be,
kan je een wachtwoord aanvragen via deze link

Misschien is het voor velen de eerste keer, maar met onze handleiding zou het gemakkelijk moeten
zijn. Indien je nog geen paswoord hebt voor deze app of website; kan je dit aanmaken door op 'deze
link' onderaan deze mail te klikken. (Zonder paswoord kan je geen bestelling op jouw naam plaatsen)
Bij het klikken van 'deze link' onderaan, kan je een persoonlijk paswoord geven zodanig je dit ook kan
gebruiken wanneer je uitgenodigd wordt voor eventuele andere wafel-verkopen via wafeltjes.be.
Alvast hartelijk bedankt om deel te nemen en heel veel succes met je verkoop !
HOE BESTELLEN?
Meld je aan op de site https://wafeltjes.be




Klik op VOORVERKOOP
Klik op Naar mijn voorverkoop
Click op Nieuwe bestelling en vul aantallen en naam in voor wie de bestelling is. Je kan per
verkocht gezin ingeven, zo heb je zelf overzicht wie wat besteld heeft.
Er wordt enkel een leveringsmoment (begin van februari) voorzien in de cafetaria – jullie
krijgen bericht wanneer ze geleverd zijn en wanneer jullie ze mogen afhalen. (Gelieve 'afhalen'
aan te kruisen). Iemand vergeten... geen probleem: de bestellingen kunnen ingegeven worden
t.e.m. 31/01/2019.
Het bedrag van de wafels mag overgeschreven worden op de BCO rekening:
BE74 7340 3968 2507 (met vermelding van jouw naam - wafelverkoop)
Betaling moet gebeuren ten laatste op laatste dag van onze actie.

BIJKOMENDE INFO
Als je op 'mijn bestellingen' klikt, zie je het overzicht wat en aan wie je verkocht hebt.
Handig om nadien te weten wie wat gekocht heeft.
Er wordt een attentie voorzien voor:
 DE BESTE VERKOPER en
 DE BESTE VERKOPENDE PLOEG.
We rekenen dan ook fel op uw verkooptalent. Mits een kleine inzet zorgt u mede voor een verdere
mooie toekomst voor uw club.
GO FOR IT!
#BCO #ONETEAM

