Ungdomsringen 19. januar 2019 - forudbestilling af mad
Aften kl. 17-19
DEADLINE FOR BESTILLING FREDAG DEN 11. januar 2018.
Brugernavn SKAL oprettes for at kunne forudbestille mad
Brugernavn oprettes som følgende:
https://dgihusetnordkraft.halbooking.dk/
Vælg ny bruger
Vælg kundegruppe: Ungdomsringen
Udfyld alle felter
Marker at du har læst og accpteret betingelserne
Slut af med "godkend oprettelse"
Dit brugernavn ses nu på skærmen.
(det samme brugernavn kan benyttes til frokost og aften bestilling)
Forening/klub:
Brugernavn:
Telefonnummer:
Mad

Pris

Sandwich med skinke og ost

kr. 49,-

Sandwich med kylling

kr. 49,-

Sandwich vegetar

kr. 49,-

Spaghetti bolognese

kr. 49,-

Pizza med tomat og ost

kr. 49,-

Pizza med tomat , ost og skinke

kr. 49,-

Antal

Faktura fremsendes senest mandag 14. januar 2019
Betalingsfrist senest torsdag den 18. januar 2019
Maden afhentes samlet melllem kl. 17 - 19 i Ostria, Kedelhallen
Medbring kvittering for betaling ved afhentning
Bemærk der tillægges et fakturagebyr på kr. 30,- pr. faktura
Bestillingen sendes på mail til nordkraft@dgihus.dk senest 11. januar

Ungdomsringen 19. januar 2019 - forudbestilling af mad
Frokost kl. 13-15
DEADLINE FOR BESTILLING FREDAG DEN 11. januar 2018.
Brugernavn SKAL oprettes for at kunne forudbestille mad
Brugernavn oprettes som følgende:
https://dgihusetnordkraft.halbooking.dk/
Vælg ny bruger
Vælg kundegruppe: Ungdomsringen
Udfyld alle felter
Marker at du har læst og accpteret betingelserne
Slut af med "godkend oprettelse"
Dit brugernavn ses nu på skærmen.
(det samme brugernavn kan benyttes til frokost og aften bestilling)
Forening/klub:
Brugernavn:
Telefonnummer:
Mad

Pris

Sandwich med skinke og ost

kr. 49,-

Sandwich med kylling

kr. 49,-

Sandwich vegetar

kr. 49,-

Spaghetti bolognese

kr. 49,-

Pizza med tomat og ost

kr. 49,-

Pizza med tomat , ost og skinke

kr. 49,-

Antal

Faktura fremsendes senest mandag 14. januar 2019
Betalingsfrist senest torsdag den 18. januar 2019
Maden afhentes samlet melllem kl. 13 - 15 i Ostria, Kedelhallen
Medbring kvittering for betaling ved afhentning
Bemærk der tillægges et fakturagebyr på kr. 30,- pr. faktura
Bestillingen sendes på mail til nordkraft@dgihus.dk senest 11. januar

