Beste Jan van Haasteren fan,
Het is zo ver, de website is geheel vernieuwd en sinds vandaag in de lucht.
Op het eerste gezicht ziet het er wat anders uit, maar alle vertrouwde informatie staat er op, hier en daar
zelfs wat beter toegankelijk.
Er is onder “extra” een nieuwe pagina bijgekomen over Jan van Haasteren zelf die het bekijken waard is.
En zoals beloofd starten we de vernieuwde website met een prijsvraag.
Jumbo is hierbij zeer behulpzaam geweest en heeft de afbeelding van de nieuwe puzzel “Technische
Hoogstandjes” gebruikt waar jullie mee aan de gang mogen. Een primeur, want de puzzel komt pas in februari
volgend jaar!
Je vindt de prijsvraag op de website onder “extra” of volgt rechtstreeks de link “prijsvraag”.
Er is nog ander nieuws:
Nieuw wachtwoord aanmaken
Specials/kerstkaarten/aanbiedingen
5000 stukjes geannuleerd
Direct betalen buitenland
Verzendkosten omlaag
Iedereen kan rechtstreeks bestellen
Keuzecadeau
Nieuw wachtwoord aanmaken
Hoewel alle gebruikers overgezet zijn van de oude naar de vernieuwde website, bleek het niet mogelijk de
wachtwoorden mee te nemen. Daarom krijgen alle gebruikers later vandaag of morgen een mail met je
gebruikersnaam vermeld en het verzoek om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
Nieuwe puzzels 2017
De eerste puzzels voor het nieuwe jaar zijn bekend. Naast de voor februari geplande “Technische
Hoogstandjes” (1000 stukjes) komt in januari een grotere versie van “Get that Cat!” en een combinatiedoos
met een nieuwe puzzel “De Receptie” (500 stukjes) en “Duits Bierfeest” in een grotere versie (1000 stukjes).
Voor afbeeldingen verwijs ik naar de website bij “Nieuws - nieuwe puzzels”.
Specials/kerstkaarten/aanbiedingen
Dit jaar zijn er (nog) niet veel specials. Bij Intertoys is een puzzel met een nieuwe afbeelding uitgebracht t.g.v.
“Intertoys 40 jaar!”. De combinatiedoos van Intertoys met 3 puzzels van 1000 stukjes heeft dit jaar 2 van
oorsprong kleinere puzzels en een oudje, “Chinees Nieuwjaar”, “Zeehaven” en “Drukkerij”, maar de laatste is
eigenlijk “Jumbo 150 jaar” en niet de nieuwe puzzel Drukkerij.
In Nieuw Zeeland zijn 4 nieuwe puzzels uitgekomen in de serie Funny World: "The Building Site", "Clash of the
Bakers", "Queued up!" en "Whacky Water World".
Dan zijn er kerstkaarten. In een doosje zitten 8 kaarten (2 verschillende afbeeldingen) voor € 3,75. Er zijn vier
verschillende doosjes, dus in totaal 8 verschillende afbeeldingen.
Vanwege de vernieuwde website zijn er 3 combinatieaanbiedingen die extra voordelig zijn, je vindt ze onder
aanbiedingen in de webshop.
5000 stukjes geannuleerd
Waarschijnlijk ten overvloede omdat de meesten het inmiddels wel weten: “De fabriek van de Kerstman” die in
5000 stukjes zou verschijnen gaat niet door. Volgens Jumbo is er niet genoeg belangstelling voor.

Direct betalen buitenland
Zoals we in Nederland Ideal hebben, zo zijn er elders ook mogelijkheden om direct te betalen. Voor onze
Europese klanten is het nu ook mogelijk om direct te betalen via Sofort, Belfius, credit card of Paypal.
Verzendkosten omlaag
Omdat het verzenden met postzegels gebeurt en ik goedkoper heb kunnen inkopen kunnen de verzendkosten wat
omlaag. Voor Nederland betekent dit € 5,40 tot 10 kg, maar ook de buitenlandse tarieven zijn aangepast. Voor
een totaal overzicht kun je terecht onder “webshop” bij “verzendkosten”.
Nieuw is ook dat bij bestellingen van nieuwe puzzels boven € 100,- binnen Nederland geen verzendkosten
verschuldigd zijn.
Iedereen kan rechtstreeks bestellen
Binnen Nederland verandert er niets, maar iedereen van Alaska tot Nieuw Zeeland kan nu rechtstreeks
bestellen in de webshop, de prijzen worden automatisch aangepast.
Keuzecadeau
Omdat een heleboel mensen de framepuzzel inmiddels hebben mag je er ook voor kiezen om het kleine puzzeltje
(54 stukjes) “Opzij! (Coming Through!)” te kiezen als extraatje bij een bestelling boven de € 50,- aan nieuwe
puzzels.
Als je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief, beantwoord dan deze mail met “afmelden”.
Met vriendelijke groet,
www.jvh-puzzels.nl
Els Rooswinkel
Bovenweg 24
6721 HX Bennekom
Tel: 0318-301348

======================================================================
Dear Jan van Haasteren Fan,
Today is the day that the updated website is launched. It is now available and on-line. Outside the Netherlands
it may take some time before you can see it.
At first glance it looks somewhat different, but all the trusted information is there and with better
accessibility.
An extra item has been added to the menu, a new page about Jan van Haasteren himself which is well worth
reading.
And as promised, we start the new website with a competition.
Jumbo has been very helpful with this and has used the image of the new puzzle "Technical Highlights” for you
to work with. A scoop, because the puzzle will not be released until February next year!
You can find the competition on the website at "extra", or by following the link "competition".
There is other news:
- Creating a new password
- Specials/Christmas Cards
- 5000 pieces canceled
- Direct pay for foreign customers
- Lower shipping costs
- Everyone can order directly
- Choice of a free puzzle
Create a new password
Although all users are migrated from the old to the new website, it was not possible to move the passwords.
Therefore, all users will receive an email later today or tomorrow with your username and a request to reset
the password.

New puzzles 2017
The first puzzles for the new year have been announced. In addition to the planned "Technical Highlights"
(1000 pieces) in February, a larger version of "Get that cat!" (1000 pieces) will be released in January together
with a combination box containing a new puzzle "The Reception" (500 pieces) and "German Beer Party" in a
larger version (1000 pieces). For images please refer to the website at "News - new puzzles."
Specials/Christmas Cards
This year there are (so far) not a lot of specials. At Intertoys we have a puzzle with a new image released at
the occasion of "Intertoys 40 jaar!". The combination box produced by Intertoys has three puzzles of 1000
pieces, contains this year two originally smaller puzzles and an oldie, "Chinese New Year", "Sea Port" and
"Jumbo 150 years". In New Zealand we now have four new puzzles in the series Funny World: "The Building
Site", "Clash of the Bakers", "Queued up!" and "Whacky Water World".Then there are also Christmas cards.
Each box contains 8 cards (2 different images) for € 3,75. There are four different boxes, so a total of eight
different images. The text on the cards is in Dutch.
5000 pieces canceled
Probably unnecessary news because most of you already know: "The Factory of Santa Claus" that was to be
released in 5000 pieces is cancelled. According to Jumbo there is not enough interest in it.
Direct pay for foreign customers
In the Netherlands we have the Ideal payment system, elsewhere there are also options to pay directly. For
our European customers, it is now also possible to pay directly using Sofort, Belfius, Paypal or credit card..
Lower shipping costs
Because I use stamps for shipping and I can buy cheaper, the shipping costs will be less than before. For the
Netherlands this means € 5.40 up to 10 kg, but also foreign costs have changed. For an overview you can go to
"webshop" at "shipping".
Everyone can order directly
In the Netherlands nothing will change, but everyone from Alaska to New Zealand can now order directly in the
webshop, with prices adjusted automatically.
Choice of a free puzzle
Because a lot of people already have the frame puzzle ‘Under Construction’ you can now also choose the small
puzzle (54 pieces) "Coming Through! " as a bonus for orders over € 50 on new puzzles.
If you want to unsubscribe from the newsletter, please reply to this email with "sign off".

Best regards,
www.jvh-puzzels.nl
Els Rooswinkel
Bovenweg 24
6721 HX Bennekom
Netherlands
Tel: 0031318301348

