
Naam*:  ..................................................................................................................

Adres*:  ..................................................................................................................

Postcode*:  .............................. Woonplaats*:  .....................................................

Telefonisch contact?  Ja Nee

Telefoonnummer:  .................................................................................................

E-mail*:  .................................................................................................................

Wat wilt u bestellen?*  

Productcode*

For(maat)

Kleur

 anders, namelijk:  ..................................................

Gepersonaliseerd:

Naam:  ...................................................................................................................

Geboortedatum:  ..................................................................................................

 Bezorgen

 Ophalen

Voorkeur leverdatum:  ..........................................................................................

Vragen/opmerkingen:

Invuldatum:  .................................

Bestelformulier
Wilt u een product bestellen van kellyhofman.nl? Of wilt u een opdracht geven voor een 
gepersonaliseerde knuffel of accessoire? Met dit formulier kunt u de bestelling doorgeven. 

Hoe werkt het bestellen via het bestelformulier?
 Vul het onderstaande formulier in. (advies: bewaar het formulier op uw computer of print het formulier als u deze heeft ingevuld.)

 Mail het formulier naar: werk@kellyhofman.nl  (dat kan via het e-mail icoon  óf 

  via het menu “document>email document” in de pdf reader)

 Ik stuur u per mail een bevestiging van ontvangst. Daarnaast ontvangt u een formulier voor akkoord en betaling.

 Na betaling levering/ophalen van het product.

Alle velden met een * zijn verplicht.

! Uw (adres)gegevens word alleen gebruikt 
  voor het factuur en/of de verzending.

< Mag ik telefonisch contact met u 
 opnemen omtrend de bestelling?

< Uw e-mail adres wordt niet gebruikt voor 
 commercieële doeleinden.

< De productcode staat vermeld bij het 
 product op de website.
< Staat bij het product op de website  
 “standaard” bij formaat of kleur, kies hier 
 dan voor “standaard”.

< Staat de kleur van uw voorkeur hier niet 
 tussen? Vul dan hier uw voorkeur in.

< Op de website staat bij het product 
 aangegeven of deze gepersonaliseerd 
 kan worden.

Bij bezorging wordt € 7,- bezorgkosten 
gerekend.

< Als de leverdatum van uw voorkeur niet mogelijk
  is, wordt dat vermeld in de bevestiging.
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