Apenwijzer
(Ver)koop van de NCFS-knuffelapen. Hoe werkt dat eigenlijk?







U kunt de NCFS-knuffelapen online bestellen via het apenbestelformulier:
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/apen
U kunt de apen bestellen in de door u gewenste hoeveelheid en daarbij kunt zelf aangeven in
welke verdeling u de kleuren bestelt (wit, zwart en bruin). Vanaf 40 stuks kunnen wij de
verzendkosten voor onze rekening nemen, als u minder dan 40 stuks bestelt komt er 7,50
euro aan verwerking- en verzendkosten bij.
Wij geven de voorkeur aan bestellingen van dozen van 20 stuks, dit zijn kant en klare dozen
waar 20 bruine, 20 witte en 20 zwarte apen in zitten. Als u alle kleuren wilt bestellen kunt u het
beste 3 dozen van 20 stuks per kleur kiezen.
Eenmaal per week inventariseren we de binnengekomen bestellingen en zullen ervoor zorg
dragen dat de bestellingen worden verzonden. Hier kunnen enkele dagen overheen gaan.
Houd hier rekening mee bij het plaatsen van uw bestelling.

Gaat u de apen verkopen? Lees dan ook de onderstaande punten goed door







Bij het invoeren van uw bestelling vragen wij u ook een datum in te vullen, waarop u denkt de
apen verkocht te hebben. Wij sturen u vervolgens na deze datum een factuur.
Indien u niet alle apen heeft kunnen verkopen, dan stuurt u de overgebleven apen terug naar
het kantoor van de NCFS. Wij verzoeken u dit door te geven voor de datum dat wij u de
factuur kunnen sturen. Dan kunnen wij deze namelijk direct aanpassen, zodat u alleen de
apen afrekent die u heeft verkocht. De verzendkosten voor het terugsturen komen voor uw
eigen rekening (dit zal gemiddeld 6,75 euro zijn per 2 dozen zijn (als u ze aan elkaar plakt),
want de apen zijn niet zwaar).
De NCFS besteedt graag aandacht aan uw actie op de NCFS-Facebookpagina en in de
digitale nieuwsbrief van de NCFS. Mocht u een (web)winkel hebben waar u de apen verkoopt
dan zullen wij de winkel ook graag op de website van de NCFS noemen als verkooppunt.
NCFS-Facebookpagina: https://www.facebook.com/NederlandseCysticFibrosisStichting
De laatste NCFS-Nieuwsbrief: http://mm1.nl/770/Actions/Newsletter.aspx?history=1&listid=50
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Jessica Fikenscher van de
NCFS: j.fikenscher@ncfs.nl of 035-6479257

Extra materiaal
De NCFS heeft collectebussen, informatiemateriaal (folders) en A3-formaat apenpostertjes
beschikbaar die u kunt gebruiken. Ook hebben we vlaggen met het logo van de NCFS.
Vergunningen
Wanneer u een vergunning nodig heeft om de apen tijdens een evenement te verkopen kan deze
aangevraagd worden vanuit de NCFS.
Braderie
Als u namens een goed doel op een braderie staat kunt u vaak korting krijgen op de huur van een
kraam.

