Speciale huisregels voor Kerstmis & Oudjaar
o Afhalen van bestellingen:

o
o
o

o

o

o
o

o

24 december tussen 15.00 – 16.00 uur
1e Kerstdag tussen 12. 00 - 16.00 uur
2e Kerstdag tussen 12. 00 - 14.00 uur
31 december tussen 13.00 - 16.00 uur
Tijd van afhalen bij reservering doorgeven s.v.p. Is uw bestelling te groot om zelf op te halen, dan kan
deze na overleg worden bezorgd. Bij bezorgen worden bezorgkosten in rekening gebracht.
Serviesgoed, schalen e.d. graag schoon retour.
Bestellingen dienen bij het afhalen/bij levering contant of per pin te worden afgerekend. Houdt u hier
s.v.p. rekening mee. Betaling per bank is NIET mogelijk tijdens deze dagen!
Onze warme gerechten worden koud geleverd met een duidelijke gebruiksaanwijzing voor de magnetron en de oven. Dit heeft een groot voordeel voor u. U kunt het namelijk nuttigen, wanneer het u
uitkomt. Is uw bestelling dusdanig groot, dat het voor u onmogelijk is om alles in korte tijd te verwarmen, dan kan uw bestelling warm geleverd worden. De tijd van levering geschiedt dan in overleg.
De meeste gerechten, ook de buffetten, worden in/op wegwerpmaterialen geleverd, zodat u zo min
mogelijk retour hoeft te brengen. Gezien bepaalde gerechten nu eenmaal mooier en lekkerder zijn
op/van porselein en gemakkelijker te verwarmen dan op wegwerp, zijn hier uitzonderingen op. Mocht
uw voorkeur toch graag uitsluitend op porselein of andersom zijn, geeft u dat dan even door bij uw
bestelling!
Bestelt u wel minimaal 1 week van te voren, zodat wij u een optimale service kunnen verlenen.
Bestelt u minder dan een week van te voren, dan zal op dat moment bekeken worden of wij uw bestelling nog kunnen aannemen. Dit in verband met de bestellingen van onze grondproducten, op is op
en vol is vol!!
Op 01 januari a.s. zijn wij gesloten. Eventuele bestellingen voor die dag kunnen op 31 december
worden afgehaald of geleverd.
Op alle opdrachten en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden voor de Horeca van toepassing. Deze
kunt vinden onder ‘informatie’ op onze website. Op verzoek kan u een exemplaar worden toegezonden.
Bent u allergisch voor een van deze 14 allergenen (glutenbevattende granen, ei, vis, pinda, noten,
soja, melk inclusief lactose, schaaldieren, weekdieren, selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet en lupine) of bent u vegetariër, dan kunnen wij voor u de gerechten aanpassen. Informatie over allergenen
wordt op verzoek naar u toegestuurd.

Wij wensen u voor straks prettige feestdagen!
Graag tot ziens,
Ruud en Yvonne Welbers
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