
Nieuwegein, 11 september 2022 

 

Hobbyshop Creajoy gaat na 13 jaar stoppen 

 

Beste hobbyist(e), 
 
Na 13 jaar met plezier mijn webwinkel draaiende te hebben gehouden, heb ik besloten om met ingang van 1 
januari 2023 te gaan stoppen. 
 
Ik heb het altijd met plezier gedaan, maar mis nu toch wel de tijd om zelf mijn hobby kaarten maken uit te voeren 
en wil gaan genieten van mijn vrije tijd. 
 
Vanaf 1 januari 2023 zal ik geen nieuwe artikelen meer toevoegen aan de webwinkel. Daarnaast zullen 
artikelen die uitverkocht zijn, niet meer aangevuld worden. De webwinkel blijft nog wel enige tijd online om de 
voorraad die ik nog heb te kunnen verkopen met zo nu en dan leuke aanbiedingen. Dus blijf de site goed in de 
gaten houden. 
 
Graag wil ik al mijn trouwe klanten bedanken voor het vertrouwen in mij en mijn webwinkel en wens jullie veel 
plezier met het maken van leuke en mooie kaarten. 
 
Om niet zo maar de stekker er uit te trekken, wil ik nog wat kadobonnen weggeven onder diegenen die in de 
afgelopen jaren bij mij klant waren. Dus heeft u weleens een bestelling geplaatst, maak dan kans op een kadobon. 
 
Dit ga ik op de volgende wijze doen. 

1. Stuur een leuke/mooie zelfgemaakte kaart op naar: 
Hobbyshop Creajoy 
Ina Boudier Bakkerhove 4 
3438PA Nieuwegein 

2. Op 1 december 2022 laat ik door een onpartijdige persoon 10 kaarten kiezen die hij/zij het mooiste 
vindt. De winnaars ontvangen via de e-mail een kadobon en kunnen deze na 1 januari 2023 verzilveren 
in de webshop bij een bestelling van minimaal € 25,00. 
De bonnen zullen een waarde hebben van € 15,00. 

3. Vergeet dus niet duidelijk uw naam en e-mailadres toe te voegen bij uw inzending. 

4. De 10 geselecteerde kaarten zullen ook op de site afgebeeld worden. 

Hopelijk zie ik u nog terug in mijn webwinkel en veel plezier met het maken van de winnende zelfgemaakte kaart. 
  
Met vriendelijke groet, 
Hobbyshop Creajoy (www.creajoy.nl) 
 
Yvonne Bijsterbosch 

 


