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lfeledelgestrenge Heer,

Het 1s orrs een genoegen U tri.ermede ons aangename telef onrsctr
onderhoud van ent<ele dagen geJ.eden a1s volgt te bevestrgen"

U bestelde brj ons een "Commarrder-ott1n standaard urtvoerrng,
leveringsomvang zoal-s op brjgaande folder orrschreven, l<l-eur rurt,
met de navolgende extra's: antrslrp profr-e1 op fiet dex en een solrde
roestvrrgstalen stevenooéï met p1aatse1i.1 xe versterkingl ,

Verder za7 al- het houtr+ert< 2x gelaxt worclen, de rolrp j-nwendrg
geplamuurd en lx rn de gronclwerf €,ezet worderro

Hrertegen rt.rlt U i-n een hecntrrouten snelbootr cà ly rrr 1ang,
gebouwd aan de werf Ilrandsrna r-n Rohe1, bouw jaar december 1-)tt j e e €il
en ander r-n goede condrtre en J.rggend aan het TjeureÍleer.

Ili j be taling ïJwerzi jds / oOOO , -- c

Ïngevetlge llw verzoek zullen wr3 bovendr-err aanbren6ien een
stuurstoeltge à f 135r--r efl een roestvrrgstalen preel<stoeJ-tje à f 2AAr-.-o

Bercle laatste bectragen zul-J-en tï later l-n rekening wor<1 en ge-
bracnt.

Levertr;d \ tot ö weken :-n overleg met U.
Leveri-ng: af werf !-rane.t<er.
Ijventueel transport kurinen wr3 voor ïJ werzorgeir met ëou

boottnar]-er vuor eerr bedrag van f l-r5o= per kmo ërlrral berexer.d,
Overeenkomstrg artze verl(oopvoorwaardeir doen wr.1 U hj.erb.t"3

een factuur voor l+Oío aanOetal.eri toekomerrq
AangezLeLL lrierover nret fréspfolterr is, kLr.ïrl; U, rndrerr U naer-

tegen bezwaar zou -rrei-iberi, met de betatrng wacnten tot de afleverr.rrg
van derrCommarrdertt.

Gaarne verrreflrerr wj.J nog even van U welke naa[l op rret sc]np
aarrgebracht dr-erit te worde,..

lvloet acnter op rret scrrrs uon ars plaats van rrerr(orjrst trPj-jnackertt
aangeoracnt worden?

Kan de tent rn de normale bLauwe k1 eur urtgevoerd wor(l eÍr?
Indren II brnnen afzrenbare tr jd noÉï r-n Fri.esland zoll raoureÍr

vernenlerr \dl-J d.r-t gaarrre varr U, opdat wr J zo rlogelr;l. ïJw 4 mr scneepJe
Icurrnen nalen otu firet een geÏnteresseerde relatre te {Iaarr proefvaren§

Vertrourtende U een en ander naar genoeÍlen te berr be\restrgd
verbJ.rJven waJr met vrrendeJ.rSke groeterr,
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