Win een ACD®serre in gouden herfstkleur!
Een eigen moestuin met ACD-serre staat voor puur genieten. Het kweken van eigen groenten en fruit
is een beleving! Speciaal voor de 50ste verjaardagseditie van de Tuindagen van Beervelde hebben we
een wedstrijd gelanceerd waarbij u kans maakt om uw eigen stukje geluk in de tuin te winnen.
Wie deelneemt aan de ACD-wedstrijd maakt namelijk kans op een eigen ACD® Prestige Piccolo serre.
De te winnen serre staat op de ACD-stand.
Wedstrijd:
Bedenk een pittige en krachtige moestuinslogan die omschrijft hoe u van uw moestuin geniet!
Bv. - Ik hou van mijn serre, want dit glazen huis biedt mijn groenten een warme thuis ,
- Zelfgekweekte tomaat - Beter vroeg dan laat,
-…
Druk dit formulier af en kom naar de ACD-stand tijdens de Tuindagen (11-12-13 oktober) en
deponeer uw slogan in onze rode ACD® Prestige serre op Beervelde en win een ACD® Prestige
Piccolo*
Schiet in uw pen, kom naar de stand en overdonder ons met uw slogan!
Veel succes!
*Win een ACD® Prestige serre Type Piccolo op de Tuindagen van Beervelde.
Kenmerken van de ACD® Prestige serre Type: Piccolo:
- Breedte 159 cm x lengte 224 cm x hoogte 179 cm/ nokhoogte 221 cm
- Hoogwaardig aluminium frame inclusief kleurcoating in RAL 2000 geel oranje
- 4 mm veiligheidsglas: wanden helder glas, dak gehamerd glas
- 1 schuifdeur, 1 dakraam
- Met aluminium ACD funderingsprofiel in RAL 2000 geel oranje (geen andere fundering nodig)
- 1 set van 2 st AHS- schap art. 370170 RAL 2000 geel oranje
- Incl. levering aan huis.

Naam + voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Slogan*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*De slogan kan achteraf gebruikt worden voor commerciële doeleinden)

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen (Kruis het vakje aan)
Geboortejaar (deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn): …………………………
Bezoek de ACD stand en deponeer dit formulier in de rode ACD® Prestige serre. Praktische info en wedstrijdvoorwaarden
vindt u op: http://bit.ly/beervelde50jaar (of www.acd-serres.be bij de nieuwsrubriek (nieuwsbericht over Beervelde))

