
BESTELFORMULIER 
KA-PE’S  KRUIDENTHEE 

 

Dit formulier kan je iedere keer opnieuw gebruiken wanneer je een bestelling van onze kruidenthee’s wil doen. Van zodra je je 

bestelling naar ons hebt doorgestuurd, krijg je asap de prijs van je bestelling opgestuurd. Na bewijs van betaling (dit mag een copy 

zijn van de overschrijving) word je kruidenthee samengesteld, en afgeleverd volgens je keuze. 

Indien je zwanger bent of borstvoeding geeft: Op ons overzicht hebben we hier speciale kruidenthee’s voor. Deze vind je terug 

onder kruidenthee voor mannen of vrouwen. Wil je toch een kruidenthee voor één of ander kwaaltje neem dan eerst even 

contact met ons op, dan kijken we of we hiervoor een speciale samenstelling kunnen maken. Tijdens je zwangerschap, of het geven 

van borstvoeding mag je niet zomaar alle kruiden drinken (dat geldt voor koffie ook zo). 

 

GEGEVENS VOOR DE VERZENDING - LEVERING DATUM BESTELLING:  

Voornaam:  Familienaam:  

Straatnaam + huisnummer:  

Postcode + gemeente:  

GSM nummer:  E-mail adres  

 

KRUIDENTHEE PRIJZEN: 

 Aantal 50 gr 100 gr 

1 thee 7€ incl. BTW 11,5€ incl. BTW 

2 thee’s (prijs per thee) 6,5€ incl. BTW 11€ incl. BTW 

Vanaf 3 thee’s (prijs per thee) 6€ incl. BTW 10€ incl. BTW 
 

WELKE KRUIDENTHEE’S WIL JE GRAAG BESTELLEN? 

CODE NAAM 50 GR 100GR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

KRUIDENTHEE ACCESSOIRES 

Theefilterzakjes: zijn vervaardigd van chloorvrij papier en kunnen na gebruik bij het gft-afval worden weggegooid. 

MAAT 1: goed voor 1 – 2 tassen thee MAAT 2: voor theepotten tot ± 0,7 liter MAAT 3: voor theepotten tot ± 1,5 liter 
50 st.: 1,75€ incl. BTW 100 st.: 3,2€ incl. BTW 50 st.: 2€ incl. BTW 100 st.: 3,8€ incl. BTW 50 st.: 2,5€ incl. BTW 100 st.: 4,2€ incl. BTW 

Aantal:  Aantal:  Aantal:  Aantal:  Aantal:  Aantal:  
 

Siliconen thee-ei met onderzetter: vervaardigd van hoogwaardig materiaal, vaatwasmachine bestendig. Kostprijs per stuk: 7€ incl. BTW 

Verkrijgbaar in volgende kleuren: Rood | Oranje | Groen | Blauw | Champagne | Zwart | Paars 

Aantal Kleur voorkeur 1 Kleur voorkeur 2 Kleur voorkeur 3 

    

    

    

    

 

LEVERINGSKOSTEN 

Bestelling t.e.m. 30€: 5,7€ via Bpost in België Vanaf 31€ t.e.m. 50€: 2,9€  via Bpost in België Vanaf 51€: Gratis verzending via Bpost in België 

Indien je zelf komt afhalen is het uiteraard gratis. Eveneens gratis levering in Sint-Katelijne-Waver. 

 

Je mag dit formulier opsturen naar: info@ka-pe.be 
Wij doen dan dadelijk het nodige voor je heerlijke kopje kruidenthee! 

 

Op het overzicht van onze kruidenthee’s vind je een code 

en de naam terug van de kruidenthee. Gelieve die 

hieronder in te vullen en aan te geven onder 50gr en/of 

100gr hoeveel je van iedere kruidenthee wil. 

mailto:info@ka-pe.be

