
BEZORGERS GEZOCHT!

In de bezorgwijk bevinden zich de volgende straten:
Amaliaplein, Binnenhaven, Bonzijweg, Buitenhave, Kleine sluis, Koningin
Maximahof, Lindehof, Middensluis, Molenstraat, Oranjeboomstraat, Prins
Bernhardstraat, Prinses Beatrixlaan, Prinses Irenestraat, Sluisplateau,
Westelijke Kanaalweg.

Momenteel zoeken wij bezorgers in: Wemeldinge

* Reacties graag onder vermelding van referentienummer: 44240104

Tel: 076 - 200 36 43 | Email: bezorger@rvnverspreidingen.nl |        Whats app: 06 - 23 26 60 09
Kijk voor meer informatie op www.rvnverspreidingen.nl

 |        Whats app: 06 - 23 26 60 09
Kijk voor meer informatie op www.rvnverspreidingen.nl

Heb je interesse, of ken je iemand die huis-aan-huisbladen wil bezorgen,  
neem contact met ons op via onderstaande gegevens. 

Hi! Wij zijn RVN Verspreidingen en bezorgen kranten en/of folders bij jou in de 
buurt en zijn altijd op zoek naar nieuwe bezorgers. Bezorging is eenmaal per 
week. De drukwerken worden door ons bij jou thuis afgeleverd, daar hoef je niet 
voor thuis te blijven. Je bepaalt je eigen tijd en tempo en houdt daarnaast nog 
voldoende tijd over voor sport, huiswerk en andere hobby’s.
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