
(afschrift)

Aan:

21 mei 1961

Hoofdprii

Geachte

Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat u door het lot bent aange—
wezen als winnaar van n der hoofdprijzen die wij uitloofden voor
de inzenders van een goed.e oplossing van de puzzel, voorkomende in
ons krantje IIE3RAAD.

7ij zullen uw prijs — een ERRES radiotoestel type ... — 4én dezer
dagen bij u thuis laten bezorgen. Vij verzoeken u terstond daarna
de hierbijgaande gele kopie van deze brief — voorzien van uw hand
tekening voor ontvangst van het toestel — aan ons adres te retour—
neren.

Indien binnen een jaar tijds dit apparaat onverhoopt enig gebrek
mocht vertonen, kunt u onder vermelding van deze puzzel contact op
nemen met de vestiging in Leeuwarden van het handeishuis dat onze
civiele produkten in Nederland verkoopt, namelijk R.S. Stokvis en
Zonen N.V., Afdeling Radio en Televisie, Singelstraat 1—3, Leeuwar
den.

Vertrouwende dat deze servicemaatregel overbodig zal blijken te zijn,
wensen wij u een plezierig gebruik van onze ERRES—radio.

In de bijlagen treft u onder andere een folder aan, waarin wij het
type toestel dat u hebt gewonnen aankruisten.
De overige ingesloten folders dienen te uwer informatie, vor het c’e—
val u meer zou willen weten van ons proiuktenassortiment.

Vij brengen u de wedstrijdbepaling in herinnering dat de door u gewn—
nen prijs niet door een andere kan worden vervangen.

f{oogachten,
VAN DER BERM N.V.
afdeling Public Relations:

(w.g. vLuttervelt)

bijlaen: drs C.A.A. van Luttervelt.
1 gele kopiebrief
+ folders.
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Troostprijs.

Hoewel het lot u niet heeft
puzzel die wij afdrukten in
hoek van Fresland en in de
de “HEEMraad” behoeven wij
maal teleur te stellen.

aangewezen als hoofdprijswinnaar van de
ons enige tijd geleden in de Zuid-West-
kop van Overijssel verspreide krantje
U tot ons genoegen in deze niet hele-

Na trekking uit het zeer grote aantal inzenders an goede oplossin
gen bleek u namelijk in aanmerking te komen voor een troostprijs,
en wel voor de hierbijgaande

Wij vertrouwen dat deze ‘pleister
zijn en verblijven,

Bijlage: een.

op de wonde’ u niet onwelkom zal

H ogac tend,
AN DE HEEM N.V.
fdeli g Public Relations:

DvanLuttervelt.
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