
Ordernr.:

Referentie:

Artikel:

Proef deel:

Formaat:

Aantal:

Afwerking:

Datum proefdruk: 

Behandeld door:

Wanneer deze proef door u geaccordeerd wordt, kunnen wij achteraf niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in tekst en/of logo.  Let op! PMS kleuren kunnen 

afwijken i.v.m. digitale druk. RGB kleuren kunnen afwijken i.v.m. omzetting naar CMYK. Eventuele wijzigingen graag doorgeven via mail of telefonisch via 0515 57 2490

q Besteld op:   _________________

Bij:  ____________________________

Contactpersoon:

Telnummer:

Deadline: 

q Afhalen  

q Versturen

q Afleveren

Afleveradres:

03-03-2016

Ellen

17986

Roelof Underweis

Forex 4 mm

1/3

totaal: 290 x 150 cm (3 delen)

1

fineart print op forex 4 mm, 

profielen er los bij leveren voor montage aan boven- en 

onderzijde.

70 cm 70 cm150 cm

10-03-2016

WERFFBOAT 21
dé sloep van de 21e eeuw

DUURZAAM | COMFORTABEL | ONDERHOUDSVRIJ

Roelof Underweis | Roelof van der Werff | 06 5367 7675
roelofunderweis@hotmail.com | www.roelofunderweis.eu 

ontspanning

onderhoudsvrij

puur genieten

ruim

trailerbaar

geluidloos

sprayhood en kuiptent

met zorg gemaakt

volledig houten sloep



Ordernr.:

Referentie:

Artikel:

Proef deel:

Formaat:

Aantal:

Afwerking:

Datum proefdruk: 

Behandeld door:

Wanneer deze proef door u geaccordeerd wordt, kunnen wij achteraf niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in tekst en/of logo.  Let op! PMS kleuren kunnen 

afwijken i.v.m. digitale druk. RGB kleuren kunnen afwijken i.v.m. omzetting naar CMYK. Eventuele wijzigingen graag doorgeven via mail of telefonisch via 0515 57 2490

q Besteld op:   _________________

Bij:  ____________________________

Contactpersoon:

Telnummer:

Deadline: 

q Afhalen  

q Versturen

q Afleveren

Afleveradres:

03-03-2016

Ellen

17986

Roelof Underweis

Forex 4 mm

2/3

90 x 150 cm

2 totaal

fineart print op forex 4 mm, 

profielen er los bij leveren voor montage aan boven- en 

onderzijde.

10-03-2016

WERFFBOAT 21
dé sloep van de 21e eeuw

slank en snel

DUURZAAM | COMFORTABEL | ONDERHOUDSVRIJ

Roelof Underweis | Roelof van der Werff | 06 5367 7675
roelofunderweis@hotmail.com | www.roelofunderweis.eu 

DUURZAAM | COMFORTABEL | ONDERHOUDSVRIJ

Roelof Underweis | Roelof van der Werff | 06 5367 7675
roelofunderweis@hotmail.com | www.roelofunderweis.eu 

volledig van hout

WERFFBOAT 21
dé sloep van de 21e eeuw



Ordernr.:

Referentie:

Artikel:

Proef deel:

Formaat:

Aantal:

Afwerking:

Datum proefdruk: 

Behandeld door:

Wanneer deze proef door u geaccordeerd wordt, kunnen wij achteraf niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in tekst en/of logo.  Let op! PMS kleuren kunnen 

afwijken i.v.m. digitale druk. RGB kleuren kunnen afwijken i.v.m. omzetting naar CMYK. Eventuele wijzigingen graag doorgeven via mail of telefonisch via 0515 57 2490

q Besteld op:   _________________

Bij:  ____________________________

Contactpersoon:

Telnummer:

Deadline: 

q Afhalen  

q Versturen

q Afleveren

Afleveradres:

03-03-2016

Ellen

17986

Roelof Underweis

Forex 4 mm

3/3

90 x 50 cm

2 stuks

fineart print op forex 4 mm.

10-03-2016

WERFFBOAT 21
dé sloep van de 21e eeuw

UNIEK AANBOD!
Proefvaren met de Werffboat in de RAI Haven.

volledig van hout


