PROFONDE
DAGSCHOTELS AAN HUIS
WAT?
Profonde levert lekkere, verse en gezonde maaltijden gekoeld bij u aan huis. U hoeft ze enkel nog
op te warmen in de microgolfoven (3 minuten op volle sterkte) of gewone oven (10 minuten op
180gr C).
PRAKTISCH?
U kan bestellen voor een bepaalde dag, voor een aantal dagen of voor een hele week. U bepaalt
ook of u hier soep bij had gewild. Wij noteren voor u een vaste wekelijkse bestelling op de dagen
die u wenst en volgens het menu dat u wenst. Annuleren of wijzigen aan uw vaste bestelling, kan
tot 3 dagen voordien.
Wilt u geen vaste bestelling, maar telkens zelf uw bestelling doorgeven, dan vragen we om dit
minstens 3 dagen vooraf te doen.
U kan bestellen in de winkel, telefonisch of via email.
Alternatieven zijn mogelijk te bestellen tegen een meerprijs, contacteer ons voor de mogelijkheden.
Onze schotels worden koud aangeleverd en kunnen in de koelkast (<7gr C) 3 dagen bewaard
worden.
WAAR?
In Zele leveren wij op dinsdag, donderdag en zaterdag.
Andere locaties en leveringsmomenten zijn op aanvraag.
PRIJZEN & BETALING?
De prijzen van onze verschillende dagschotels staan vermeld onder het menu.
Voor de betaling werken wij met een gedetailleerde afrekening achteraf via factuur.
Die kan u eenvoudig via overschrijving betalen aan ons binnen de 7 dagen.
Indien u minder dan 2 maaltijden per week bestelt vragen wij om contant af te rekenen.
Vanaf januari 2016 vragen wij ook een bijdrage van € 2,5 voor elke levering
onder € 15. Wij bekijken graag met u hoe we uw leveringen kunnen
optimaliseren! Alvast bedankt voor uw begrip.
Is er een fout geslopen in uw levering, dan vragen wij om dit de dag van de levering zelf nog te
melden. Wij proberen dit dan zo spoedig mogelijk op te lossen. Klachten die later gemeld worden
kunnen wij helaas niet meer oplossen of crediteren.
ALTERNATIEVEN?
U kan steeds ook verse vis laten meeleveren aan huis, of charcuterie of andere producten uit onze
winkel. Uw maaltijd kunnen we ook mixen en daarbij puree voorzien tegen € 1 per maaltijd.

Meer informatie vindt u op onze website : WWW.PROFONDE.BE
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