Einde korting 21% in zicht
Novara laarzen binnen
Volgend jaar
Nog maar een paar dagen ...... Alle laarzen en schoenen met 21%

Tot 1 januari, dus bestel nog snel:
Nog maar een paar dagen 21% korting op onze laarzen!
1 januari gaan de prijzen weer terug naar de regulieren prijzen.
Zoek de verschillen ;-):
Een laars van € 258 is nu nog € 203 dat is een voordeel van: € 55 !
Een laars van € 219 is nu nog € 173 dat is een voordeel van: € 46 !
Een laars van € 169 is nu nog € 133 dat is een voordeel van: € 36 !
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korting !

De nieuwe modellen zijn binnen
Al eerder aangekondigd is ons mooie nieuwe merk Novara. We hebben als proef twee modellen besteld om
te kijken naar de kwaliteit en leveringen.
Ze zijn snel en de kwalieit is TOP!!!
Dusssss dit is niet de laatste keer :-), wij kijken al naar nieuwe modellen
De nieuwe modellen staan online:

De royal paars blauwe laars van Novara

Tijger laars van Novara

Volgend jaar.. even wat weetjes:









We gaan uitbreiding met het merk Jilsen!
o We worden een speciaal Service
Punt! Binnenkort meer hierover :-)
Wij de enige winkel in Nederland zijn die
gespecialiseert is in brede kuitlaarzen. Dus de enige
waar je kan passen, voelen en kopen :-)
We nog meer modellen gaan leveren
We blijven DE laarzen specialist voor brede kuiten,
maar wist u dat wij ook kleding verkopen van maat
42 t/m 54
Onze openingstijden Woensdag t/m zaterdag van
10:00 – 17:00 uur blijven

Wij wensen u een fijn, veilig uiteinde en een gelukkig nieuw jaar

Hou ook onze fanpagina op facebook in de gaten of volg ons op twitter.
Onze fanpagina op facebook: JennybootsNL
En volg ons op twitter: @jennybootsnl (http://twitter.com/#!/JennyBootsNL)
Groetjes,
Jenny

Komen onze bovenstaande openingstijden u niet uit, mail ons op info@jennyboots.nl en wij kijken naar de
mogelijkheden om u op een ander moment van dienst te kunnen zijn.

Brede kuit,
Grote voet
Damlaan 29
2265 AL Leidschendam
070 7785677
Info@jennyboots.nl
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