Prijzen van familie-advertenties in De Rozet
Een advertentie kost:
hoogte (in millimeters) x € 0,64 = advertentieprijs (excl. 21% BTW)
de advertentie is dan 74 mm. breed

Enkele voorbeelden van familieadvertenties
Op 21 februari a.s. zijn onze ouders

Dankbetuiging

Geert & Marie 't Haar

Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken voor de mooie attenties en de
belangstelling die ik mocht ontvangen thuis
en in het ziekenhuis.

25 jaar getrouwd.
Dit vieren zij met hun kinderen, familie
en vrienden op vrijdag 4 maart in
café-restaurant "De Rosmolen",
Kerkplein 1 te Leuth.
Jan
Marieke
Bill
Clara
Apelstraat 14
6566 QT Millingen a/d Rijn
A
A: hoogte 70 mm à € 0,64 = € 44,80
21% BTW = € 9,41 = totaal € 54,21

Dora Linders - v/d Velden
Beek-Ubbergen
C: hoogte 40 mm à € 0,64 = € 25,60
21% BTW = € 5,38 = totaal € 30,98

Dankbetuiging
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
alle attenties die ik mocht ontvangen bij
mijn 40 jarig ambtsjubileum. Uw belangstelling tijdens mijn receptie was overweldigend.
Speciale dank gaat uit naar mijn werkgever
en de personeelsvereniging.

Dankbetuiging

K.Oosterberg

In alle stilte ben je weggevaren
maar je blijft in ons verder leven
Langs deze weg willen wij graag familie, vrienden, buren en bekenden danken voor de
enorme belangstelling na het plotselinge overlijden van mijn man en papa

Tooropstraat 576, Nijmegen

Zaterdag 19 maart 2030 geven

Kees van Dalen &
Anke Teunissen

Een speciaal woord van dank gaat uit naar pastor G.Jacobs, dokter J.Miedema, familie Klein,
dhr. R. de Jong (Dela), mevr. G.Dijkstra en dhr.
P.Koekoek
Joke en Mientje Grootsma

B

B: hoogte 80 mm à € 0,64 = € 51,20
21% BTW = €10,75 = totaal € 61,95

D

D: hoogte 50 mm à € 0,64 = € 32,21% BTW = € 6,72 = totaal € 38,72

Gerrit Boersma

Millingen a/d Rijn,
februari 2015

C

elkaar het ja-woord.
U kunt hen feliciteren tijdens de receptie
die gehouden wordt van 18.30 tot 19.30
uur in restaurant "De Haan",
Kon. Julianalaan 32 te Ooij.
Ons adres wordt:

E

Nooddijk 23
6576 QW Ooij

E: hoogte 60 mm à € 0,64 = € 38,40
21% BTW = € 8,06 = totaal € 46,46

Andere formaten en teksten zijn uiteraard ook mogelijk
In overleg zijn illustraties en/of foto’s in de advertentie te verwerken.
Voor speciale wensen gelieve contact op te nemen met de redactie:
Rijksstraatweg 92a Beek, Tel. (024) - 684 3533; fax: (024) 684 2645
email: info@derozet.nl

