
Bent u op zoek naar een bijverdienste in Dinteloord
Wij zijn op zoek naar iemand (18+) die elke dinsdag en vrijdag een paar uurtjes post 
zou willen gaan bezorgen in één van onze wijken in Dinteloord.

De post wordt op de afgesproken dagen bij u thuis (voor 9.00 uur) afgeleverd.
Vervolgens heeft u op de betreffende dag tot 20.00 uur de tijd om de post te zetten en te bezorgen.
Het aantal poststukken is variabel, waardoor ook de benodigde werktijd varieert van 1 tot 2 uur per keer.

Heeft u interesse? Bel voor meer informatie met Ger Lageweg op telefoonnummer: 06-53753929, 
of mail naar lagewegpostbezorging@gmail.com

Lageweg Postbezorging is een bedrijfsactiviteit van v.o.f. Ger Lageweg, gevestigd in Puttershoek (ZH). Wij 
bezorgen sinds 2009 geadresseerde post voor opdrachtgevers in West-Brabant. Nummer KvK 23083739

       LPBLageweg Postbezorging 

      lagewegpostbezorging@gmail.com 
         06-53753929 

        
 

Bent u op zoek naar een bijverdienste in Dinteloord  
 
Wij zijn op zoek naar iemand (18+) die elke dinsdag en vrijdag een paar uurtjes post 
zou willen gaan bezorgen in één van onze wijken in Dinteloord.  
 
De post wordt op de afgesproken dagen bij u thuis (voor 9.00 uur) afgeleverd.  
Vervolgens heeft u op de betreffende dag tot 20.00 uur de tijd om de post te zetten 
en te bezorgen.  
Het aantal poststukken is variabel, waardoor ook de benodigde werktijd varieert van 
1 tot 2 uur per keer. 
 
Heeft u interesse? Bel voor meer informatie met Ger Lageweg op telefoonnummer:  
06-53753929, of mail naar lagewegpostbezorging@gmail.com 

Lageweg Postbezorging is een bedrijfsactiviteit van v.o.f. Ger Lageweg, gevestigd in Puttershoek (ZH). Wij 
bezorgen sinds 2009 geadresseerde post voor opdrachtgevers in West-Brabant. Nummer KvK 23083739 
 
 
 
 
 

 

       LPBLageweg Postbezorging 

      lagewegpostbezorging@gmail.com 
         06-53753929 

        
 

Bent u op zoek naar een bijverdienste in Dinteloord  
 
Wij zijn op zoek naar iemand (18+) die elke dinsdag en vrijdag een paar uurtjes post 
zou willen gaan bezorgen in één van onze wijken in Dinteloord.  
 
De post wordt op de afgesproken dagen bij u thuis (voor 9.00 uur) afgeleverd.  
Vervolgens heeft u op de betreffende dag tot 20.00 uur de tijd om de post te zetten 
en te bezorgen.  
Het aantal poststukken is variabel, waardoor ook de benodigde werktijd varieert van 
1 tot 2 uur per keer. 
 
Heeft u interesse? Bel voor meer informatie met Ger Lageweg op telefoonnummer:  
06-53753929, of mail naar lagewegpostbezorging@gmail.com 

Lageweg Postbezorging is een bedrijfsactiviteit van v.o.f. Ger Lageweg, gevestigd in Puttershoek (ZH). Wij 
bezorgen sinds 2009 geadresseerde post voor opdrachtgevers in West-Brabant. Nummer KvK 23083739 
 
 
 
 
 

 


