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maaltijd – thuis - service

Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van:
9.30-12.00 en 13.00-14.30

Bestellen
Iedere week krijgt u een nieuw bestelformulier van de bezorger (boven aan de lijst staat de bezorg dag). Een week later
geeft u de ingevulde menulijst mee aan de bezorger en u ontvangt weer een actuele menulijst (Iedere week hetzelfde).
De eerste keer zullen we de bestelling(en) telefonisch met u doornemen. Indien nodig kunt u ook via e-mail bestellen, wij
mailen u iedere week een actuele lijst. Wij kunnen eventueel met uw mantelzorg speciale afspraken maken.
Prijzen
Op uw bestelformulier staan alle prijzen. Ook voor de diëten hebben wij
een uitgebreide keus. Voor zoutarm heeft u de keus uit bijna 60
maaltijden, u betaalt per maaltijd een toeslag van 38 cent. Bent u door
omstandigheden genoodzaakt om gemalen maaltijden te gebruiken
betaalt u een toeslag 57 cent. Voor de combinatie gemalen en zoutarm
betaalt u een toeslag van 93 cent.
Bijzonderheden
Het wekelijkse bezorgmoment wordt in overleg met u besproken. Stichting
Maaltijdenexpres is Algemeen Nut Beogende Instelling c.q. welzijnszorg
organisatie, wij hebben geen winstoogmerk. Informeer bij uw gemeente of
u in aanmerking komt voor een bijdrage m.b.t. de maaltijdbezorging, veel
van onze klanten maken hier reeds gebruik van. Bestellingen voor een
week later kunnen helaas niet geannuleerd worden, verder heeft u géén
verplichtingen! Bij afname van minimaal 3 maaltijden “voorzijde
bestelformulier” per week zijn er géén bezorgkosten.
Brochure
Bij de eerste levering krijgt u de uitgebreide brochure met voedingswijzer
en foto’s van de “smakelijk” maaltijden.
Opwarminstructie
• Bewaar de gerechten in uw koelkast, zie houdbaarheid datum.
• Prik gaatjes in de afdekfolie van elk vakje. Zet uw maaltijd “in de
verpakking” op een bord en plaats beiden in de magnetron. Hierdoor
kunt u het weer eenvoudig uit uw magnetron halen, bijkomend
voordeel uw bord wordt meteen voorverwarmd! Na het verwarmen
één minuutje afkoelen, hierdoor kunt u de folie beter verwijderen.
• 550 watt: (zie handleiding magnetron) Hoofdmaaltijd 8 minuten.
Soep 3 minuten (2 maaltijden ±15 minuten, 2 koppen soep ±5
minuten).
Magnetron € 79,Eenvoudige bediening met 2 draaiknoppen en gemakkelijke handgreep. Inclusief bezorging en installatie, indien nodig
nemen we de oude magnetron mee retour (afbeelding kan afwijken).
Heeft u vragen bel ons gerust 013 - 544 2513. Wij staan u graag te woord.
Wij wensen u alvast een smakelijk eten.
Team Maaltijdenexpres.
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