
 
 

 

 

Wij zijn per direct op zoek naar vaste bezorgers voor <Naam krant>. 

 

Kranten bezorgen is voor iedereen! Je hebt veel vrijheid, je kunt je eigen 
werk indelen, je bent lekker buiten en je kunt het bezorgen van de krant 
uitstekend combineren met school, hobby’s, sporten of een andere baan.  

• De bezorging is 1 keer per week op <verspreiddag> 
• Voor alle leeftijden vanaf 13 jaar 
• Goede bijverdiensten met een wijk in de buurt  

Wij zoeken 
bezorgers 

Heb jij interesse in een bezorgwijk?  

Meld je dan nu aan via het aanmeldformulier op 
www.bezorgingmaasstad.nl 

 
Vragen? 
Jolanda  
Bezorging Maasstad 
Bel of Whatsapp: 0180 – 64 19 19 
E-mail: info@bezorgingmaasstad.nl 

 

Scan de code om 
je aan te melden 

Heb jij interesse in 
een bezorgwijk?

Meld je dan nu aan 
via het aanmeldformulier op 
www.bezorgingmaasstad.nl

 
 

 

 

Wij zijn per direct op zoek naar vaste bezorgers voor <Naam krant>. 

 

Kranten bezorgen is voor iedereen! Je hebt veel vrijheid, je kunt je eigen 
werk indelen, je bent lekker buiten en je kunt het bezorgen van de krant 
uitstekend combineren met school, hobby’s, sporten of een andere baan.  

• De bezorging is 1 keer per week op <verspreiddag> 
• Voor alle leeftijden vanaf 13 jaar 
• Goede bijverdiensten met een wijk in de buurt  

Wij zoeken 
bezorgers 

Heb jij interesse in een bezorgwijk?  

Meld je dan nu aan via het aanmeldformulier op 
www.bezorgingmaasstad.nl 

 
Vragen? 
Jolanda  
Bezorging Maasstad 
Bel of Whatsapp: 0180 – 64 19 19 
E-mail: info@bezorgingmaasstad.nl 

 

Scan de code om 
je aan te melden 

Vragen?
Jolanda  Bezorging Maasstad
Bel of Whatsapp: 0180 - 64 19 19
Email: info@bezorgingmaasstad.nl

Wij zijn per direct op zoek naar vaste bezorgers voor Dordt Centraal.

Kranten bezorgen is voor iedereen! Je hebt veel vrijheid, je kunt je eigen werk indelen, 
je bent lekker buiten en je kunt het bezorgen van de krant uitstekend combineren met school, 

hobby’s, sporten of een andere baan.

• De bezorging is 1 keer per week op woensdag
• Voor alle leeftijden vanaf 13 jaar
• Goede bijverdiensten met een wijk in de buurt


