AANVRAAGFORMULIER MAALTIJDEN
(S.V.P. invullen per persoon)
Naam:
Factuur- en afleveradres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Afwijkend factuuradres:
Postcode / Woonplaats
Datum aanvraag:
Ingangsdatum:
IBAN Bankrekeningnummer:
BIC (voor buitenlandse rekeningen):
Hieronder kunt u per dag aangeven wanneer u een maaltijd wenst (K = koelvers / W = warm):

Voor de exacte mogelijkheden per woonplaats per dag, kijkt u op pagina 2 van dit formulier!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Hieronder kunt u aangeven of u een dieet heeft en / of een afwijkende portiegrootte wilt:
NATRIUMARM

VETBEPERKT

DIABETES

VEGETARISCH

HALVE PORTIE

DUBBELE
PORTIE

Bijzonderheden m.b.t. de bezorging, bijvoorbeeld als u zelf niet de deur kunt opendoen:
Lust geen / verdraagt geen / allergieën:

Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan Catering Content om, via doorlopende incasso, de
geleverde maaltijden van zijn / haar rekening af te schrijven. Ondergetekende verklaart tevens de bijgesloten
voorwaarden gelezen en akkoord bevonden te hebben.
Plaats en datum:
Naam:
Handtekening:

Na het invullen kunt u dit formulier als volgt indienen:




Per e-mail
Per fax
Bezorgen op

: info@cateringcontent.nl
: 040 – 204 01 35
: onderstaand adres

Catering Content
Leemskuilen 2
5563 CK Westerhoven
Telefoon: 040 – 204 01 25

VOORWAARDEN MAALTIJDSERVICE CATERING CONTENT
OVERZICHT SOORTEN MAALTIJDEN PER WOONPLAATS:
Bladel – Casteren – Hapert – Hooge
en Lage Mierde – Hoogeloon –
Hulsel – Netersel – Reusel
Bergeijk – Luyksgestel – Riethoven –
Westerhoven
Duizel – Eersel – Knegsel – Steensel

Veldhoven (bezorging via SWOVE).
Prijs is € 8,10 inclusief bezorging.
Aalst – Waalre
Borkel en Schaft – Dommelen –
Valkenswaard

Alleen koelvers maaltijden; 7 dagen per week; levering maandag, woensdag en vrijdag

Koelvers maaltijden: 7 dagen per week; levering op maandag, woensdag en vrijdag
Warme maaltijden: 6 dagen per week van maandag tot en met zaterdag. Indien gewenst
ontvangt u op vrijdag een koelvers maaltijd voor de zondag.
Koelvers maaltijden: 7 dagen per week; levering op maandag, woensdag en vrijdag
Warme maaltijden: 6 dagen per week van maandag tot en met zaterdag. Indien gewenst
ontvangt u op vrijdag een koelvers maaltijd voor de zondag.
Koelvers maaltijden: 7 dagen per week, levering op maandag, woensdag en vrijdag
Warme maaltijden: 5 dagen per week van maandag t/m vrijdag. Indien gewenst ontvangt
u op vrijdag 1 of 2 koelvers maaltijden voor het weekend.
Alleen koelvers maaltijden; 7 dagen per week; levering maandag, woensdag en vrijdag
Alleen koelvers maaltijden; 7 dagen per week; levering maandag, woensdag en vrijdag

MAALTIJD:
De maaltijden bestaan uit soep, hoofdgerecht en dessert. Hiervoor geldt één prijs. Indien u geen soep of toetje wenst blijft
de prijs gelijk. U kunt wel kiezen voor 2 x soep of 2 x toetje. S.V.P. vermelden bij “bijzonderheden” (zie pagina 1).
WARME MAALTIJDEN:
Indien u kiest voor warme maaltijden ontvangt u van ons het dagmenu. Wij werken met “negatieve keuze”, dus u kunt wel
aangeven wat u niet lust en/of verdraagt (zie pagina 1). De menu's worden telkens voor twee weken meegegeven.
KOELVERS MAALTIJDEN:
Elke twee weken ontvangt u de menu’s samen met het keuzeformulier via de bezorger. U kunt kiezen voor menu A of B.
Het keuzeformulier moet u binnen 1 week via de bezorger weer terugsturen naar Catering Content. In de eerste 2 weken
van uw deelname, of als wij geen ingevuld formulier ontvangen, krijgt u automatisch menu A.
BEZORGEN:
Elke dag worden de maaltijden tussen 11:30 en 12:30 uur geleverd door de bezorgers. Mocht u op dit tijdstip niet thuis zijn
dan kunt u met de bezorger afspreken waar ze de maaltijd kunnen plaatsen.
AFMELDEN:
Op de dagen die met u afgesproken zijn, wordt ook verwacht dat u de maaltijd aanneemt. Gebeurt dit niet, dan wordt de
maaltijd toch in rekening gebracht. Indien u op een afgesproken dag geen maaltijd nodig heeft of een maaltijd bezorgd wil
hebben op een voor u afwijkende dag, dient u dit 2 dagen van tevoren door te geven aan Catering Content. Het is niet de
bedoeling dat u dit via de bezorgers doet!
Maaltijden af- of aanmelden kan van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur.
Dit mag telefonisch via 040 – 204 01 25 of via e-mail info@cateringcontent.nl.
FEESTDAGEN:
Op feestdagen krijgt u een speciale maaltijd. Mocht u die niet willen ontvangen, dan graag minimaal één week van tevoren
afzeggen. Als een feestdag valt op een dag waarop u normaal geen maaltijd ontvangt en u wilt zich wel voor deze speciale
maaltijd aanmelden, dan graag deze maaltijd ook minimaal één week van tevoren aanvragen.
MAAlTIJDBOX:
De maaltijdbox waarin de maaltijd verpakt wordt, wordt de volgende bezorgdag door de vrijwilliger wee mee
teruggenomen. U wordt verzocht de maaltijdbox tot die tijd open te laten staan. De maaltijdboxen zijn en blijven eigendom
van Catering Content. Voor schade aan de maaltijdbox door uw toedoen brengen wij € 35,00 in rekening.
BETALINGEN:
Betaling van de maaltijden gebeurt maandelijks door middel van automatische incasso (zie pagina 1).

