Feestdagen bij
WillyVossen
Jewel & Time

Breitling
Emergency

Marco Bicego - A. Odenwald - Hulch Belluni - Leo Wittwer - Roos - Arthur Scholl
Vossen Private Collection - K Di Kuore - Weider - R&C - Monzario - IWC - Breitling
Omega - Rado - Tag Heuer - Ebel - Longines - Frederique Constant - Tissot
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ijdens de feestdagen heeft
u het al druk genoeg.
Allereerst moet worden
besloten welke lekkernijen er
dit jaar op de gezellige kersttafel verschijnen. Daarnaast is
natuurlijk de aankleding van de
kerstboom in uw met sneeuw
omringde woning van levensbelang. En in welke outfits
straalt u tijdens het samenzijn
op Eerste én Tweede Kerstdag?
Bij WillyVossen Jewel & Time
snappen ze daarom helemaal dat het
uitzoeken van schitterende cadeaus er af en
toe bij inschiet.
Geen nood. Kim Vanhommerig, Sam
Wammes en hun team helpen u de feestdagen tot een groot succes te maken. Op
deze pagina’s hebben ze horloges en fonkelende juwelen uitgezocht voor mannen én
vrouwen. Ze doen een greep uit de uitgebreide collectie van WillyVossen Jewel &
Time en dat resulteert in een fraaie mix. Wilt
u uw partner verrassen tijdens de feestdagen
met één of meerdere items van deze vier
pagina’s of uit de uitgebreide collectie van
WillyVossen Jewel & Time? Aarzel dan niet
en vul de bijgevoegde antwoordkaart in.
Kim, Sam en het team nemen persoonlijk
contact met u op om het cadeautje helemaal
af te stemmen op uw wensen. U kunt ze
uiteraard ook bellen of een mailtje sturen.

Omega Seamaster Aqua Terra

Frederique Constant Smart Watch

Armband Private Collection Diamant

Breitling Transocean 1915

IWC Portofino Midsize met diamant

Marco Bicego Collier Lunaria

Breitling Navitimer 01

Ring Private Collection Diamant

A. Odenwald Ringen Tango

Tag Heuer 1887 Carrera

IWC Portugieser Annual Calendar

A. Odenwald Ringen & Collier Rose Goud Artur Scholl

Chronograaf GMT

WillyVossen Jewel & Time
Maastrichter Brugstraat 11-13
6211 ES Maastricht, Nederland
+31 (0)43 325 3055
info@willyvossen.com

Kim, Sam en hun team staan ook in de
maand december elke dag van de week voor
u klaar in de showroom. Voor de openingstijden kijkt u op www.willyvossen.com
Decoratie: Lifestyle Maastricht
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