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Online vergaderen
met De Mol!

HET NIEUWE VERGADEREN
Vergaderen in één van onze zalen is helaas nog niet mogelijk. En thuis
werken is op moment de norm. Maar toch zal er af en toe ook
vergadert moeten worden.
Om dit online vergaderen wat aangenamer te maken, biedt De Mol u
nu diverse vergaderboxen voor thuis. Zo heeft u allemaal wat lekkers
onder de vergadering of in een korte pauze.

Vergaderbox De Mol | 25.- per box*
Diverse heerlijkheden en natuurlijk ook iets smakelijks om de vergadering
goed af te sluiten!
• De enige echte huisgemaakte N35-appelcarré van De Mol
• Douwe Egberts latte macchiato
• Douwe Egberts hot chocolate
• Lipton thee, diverse smaken
• Hero B’tween granen reep
• Fruit smoothie
• Rol Mentos mint
• Cup a soup tomaat crème, 2 stuks
• Flesje rode wijn, Merlot, 25cl
• Twee flesjes Heineken bier
• Busje Pringles naturel

Vergaderbox Soeslo| 30.- per box*
Maak uw vergadering compleet met smakelijke producten en een heerlijke borrel om
de vergadering samen met uw team af te sluiten
• De enige echte huisgemaakte N35-appelcarré van De Mol
• Douwe Egberts latte macchiato
• Douwe Egberts hot chocolate
• Lipton thee, diverse smaken
• Bolletje noten & granen reep
• Vers fruit salade
• Zakje Klene dropmix
• Cup a soup, tomaat crème, 2 stuks
• Flesje prosecco spumante DOC, 25cl
• Twee flesjes Hertog Jan bier
• Busje Pringles naturel
• Zakje Duyvis ongezouten notenmix met cranberry

*Bezorgen
De prijzen van de borrelboxen zijn exclusief bezorgen. Uiteraard is het wel mogelijk dat
wij de borrelboxen bij iedereen voor u bezorgen. Binnen een straal van 20 km is dit gratis.
Daarbuiten bedragen de verzendkosten 5.- per box.

Personaliseren
Natuurlijk is het ook mogelijk dat wij de boxen naar eigen wens voor u samen. Neem
hiervoor contact met ons op. Dan kunnen wij samen overleggen wat de mogelijkheden
zijn.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op, dit kan telefonisch op 0529 401 332
of doormiddel van mailen naar info@demol.org

