Gemak
dient de mens!

Gemakkelijk,
lekker en betrouwbaar.
Stichting Social Catering richt
haar activiteiten op het verzorgen van
lekkere en verse maaltijden; de ideale
oplossing voor senioren.

Altijd kijk ik weer uit naar het moment
dat de vriendelijke vrijwilligers van
Stichting Social Catering
langs komen met
mijn heerlijke
maaltijden.
Koos

“

“

Gemak
dient de mens!
MAKKELIJK BESTELD

Dagelijks bieden wij u een afwisselend 3 gangen keuze menu. De gewenste gerechten zijn
per week eenvoudig te bestellen via onze menu-bestellijsten. Onze vrijwilliger geeft de
bestellijst bij u af en neemt deze, de eerstvolgende keer, ingevuld mee retour.

Nieuwsgierig?
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VRAAG NU UW GRATIS
PROEFMAALTIJD AAN!

Wij bieden u een gratis proefmaaltijd aan,
zodat u de kwaliteit van onze maaltijden
kunt ervaren.
Bel: 0162 - 46 26 91
Mail: info@StichtingSocialCatering.nl

Even tijd voor een
gesprekje en wat aandacht.
ONZE VRIJWILLIGERS ZIJN ONZE KRACHT
Als stichting zijn wij afhankelijk van onze
vrijwilligers die wekelijks met passie de
maaltijden bezorgen. Hierbij staan
vriendelijkheid en service centraal.

BENT U DE
VRIJWILLIGER DIE
ONS TEAM KOMT
VERSTERKEN?
Neem dan vrijblijvend
contact met ons op.

KOSTEN

Het tarief voor maaltijdservice aan huis bedraagt
€ 7,30 per 3-gangen maaltijd. Als u geen gebruik
wenst te maken van een voor- of nagerecht
wordt er € 0,55 per component in mindering
gebracht. Maandelijks ontvangt u van ons een
factuur welke middels een incassomachtiging 7
dagen na de factuurdatum van uw bankrekening
wordt afgeschreven.

VERS & STREEKGEBONDEN

Onze partner; Party-Service Vermeulen
weet als geen ander hoe je heerlijk en
eerlijk eten serveert. Daarom wordt
er samengewerkt met plaatselijke
leveranciers om dagelijks een
afwisselend 3-gangen menu te serveren.

De maaltijden worden tussen 9.00 en 12.00 uur
bij u thuis bezorgd. U kunt deze op elk gewenst
moment van de dag eenvoudig opwarmen in de
magnetron.
De dagen dat er wordt bezorgd:
• Op maandag voor maandag en dinsdag.
• Op woensdag voor woensdag en donderdag.
• Op vrijdag voor vrijdag, zaterdag en zondag.

CONTACT

Voor vragen, opmerkingen of een proefmaaltijd
kunt u telefonisch contact met ons opnemen via
0162 - 46 26 91

* Prijzen per 1 juni 2017 (incl. BTW).
Wijzigingen onder voorbehoud.

BEZORGING

Passie
voor het
product, van
het land tot
op het bord.

Stichting Social Catering
Tel: 0162 - 46 26 91
E-mail: info@StichtingSocialCatering.nl
www.StichtingSocialCatering.nl
Postadres:
Abdis van Thornstraat 54
4901 ZB Oosterhout

Volg ons op:

