Abraham Hans & G. Raal – De grote oorlog in België (vier delen)
Sneller compleet dan voorzien!
Balen, 24.05.2018
De klanten die in het najaar van 2017 ingetekend en betaald hebben voor de vier delen
van “De grote oorlog in België”, hebben deel 1 daarvan reeds ontvangen in november
2017.
Volgens onze oorspronkelijke planning zouden de drie volgende delen verschijnen à rato
van één per semester, zodat het werk compleet zou zijn in de zomer van 2019. Wij
hebben echter alles op alles gezet om dit project bij voorrang af te werken en het is met
een zeker gevoel van opluchting en met enige trots dat wij u thans kunnen melden dat de
delen 2-3-4 gelijktijdig zullen geleverd worden in de loop van juni 2018, dus over
enkele weken. Uiteraard onder voorbehoud van overmacht.
Wij willen u graag per e-mail verwittigen de dag voor de koerierdienst hier vertrekt.
Daarvoor vragen wij u thans een e-mail te sturen aan kamiel.mertens@skynet.be met uw
volledige naam en postadres. (Indien u niet over een e-mail beschikt, deel dan uw
telefoonnummer mee.)
*****
De klanten die in 2017 alleen deel 1 aangekocht hebben, en die toch ook de delen 2-3-4
willen aanschaffen, betalen NU 160+10 € verzendingskosten in België (met de
vermelding: AH-234)
Nieuwe klanten kunnen het complete werk, dus de vier delen, nog bestellen aan
200+10.€ verzendingskosten in België. (met de vermelding: AH-1234.)
Buitenlandse klanten dienen vooraf de kost van de verzending te bevragen bij Studium
Generale vzw.
Alle overschrijvingen vóór 10 juni 2018 op Argentabank - rekening BE72.9730.6004.1216
op naam van Studium Generale vzw, Holven 11 te 2490 Balen
Bevestig uw bestelling per e-mail aan kamiel.mertens@skynet.be of telefonisch aan 01481.33.75.
Vriendelijke groeten;
Kamiel Mertens,
voorzitter en redacteur
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