Nieuwsbrief
Geachte klant van Oma’s Keuken,

Januari 2019

Bij deze ontvangt u onze nieuwsbrief.
Via deze weg houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en eventuele
wijzigingen binnen Oma’s Keuken en wat dit voor u betekent, u ontvangt deze nieuwsbrief
circa 4x per jaar.
Nieuwe bezorger(sters)
Doordat steeds meer mensen een maaltijd van ons willen ontvangen hebben we weer
nieuwe bezorgers aangenomen.
Dit betekent dat er af en toe een nieuwe bezorg(ster) bij u aan de deur komt.

Invullen Menulijst:
Om iedereen de juiste maaltijd(en), soepen en desserts te kunnen leveren willen wij u
verzoeken om bij elke menulijst die u invult/inlevert alle benodigde gegevens volledig in te
vullen, dit betekent:
-

Uw naam.
Uw adres.
Uw telefoonnummer.
Uw bezorgtijd. (11.30-13.00 of 16.00-18.00)
Warme, gekoelde of bevroren maaltijd.
Uw (dieet) wensen (deze kunt u onderaan de lijst aangeven).

Nieuwe gerechten:
Omdat we bij Oma’s Keuken altijd bezig zijn om te vernieuwen, wordt onze menulijst steeds
aangepast, dit betekent dat er af en toe ook nieuwe gerechten aan worden toegevoegd.
Twijfelt u of u deze maaltijd lekker vindt of wilt u graag weten welke ingrediënten er
bijvoorbeeld inzitten, neem gewoon even contact met ons op en onze medewerkers in de
keuken vertellen het u.

Extra’s:
We zorgen er graag voor dat alle maaltijden naar uw wens zijn, heeft u bijvoorbeeld
behoefte aan een extra cupje jus of groentesaus? Geef dit gerust aan op de menulijst bij de
dagen wanneer u dit wilt ontvangen, deze doen we er dan graag voor u bij.
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Nieuw telefoonnummer:
Wij zijn sinds kort ook te bereiken op een nieuw telefoonnummer : 053 574 86 35, uiteraard
zijn we op ons huidige telefoonnummer 06 333 515 88 ook gewoon te bereiken.
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur t/m 18.00 uur.
Wilt u buiten onze openingstijden een wijziging of bestelling doorgeven, spreek dan onze
voice mail in of stuur een e-mail bericht, we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Prijswijzigingen:
Met ingang van 1 januari 2019 heeft de overheid het lage BTW tarief van 6% verhoogd naar
9%. Dit geldt ook voor de maaltijden die wij aan u leveren. U gaat dit samen met een kleine
prijsverhoging terugzien in de facturen vanaf januari 2019.

Betaalmogelijkheden:
U kunt bij ons op verschillende manieren betalen, hieronder een overzicht van de
mogelijkheden:
- Contant, 1x per 2 weken ontvangt u een factuur, deze kan contant bij de bezorger worden
afgerekend.
- Factuur, u ontvangt 1x per weken een factuur, deze kan per bank/internet worden
overgeschreven.
- Automatische incasso, wij incasseren 1x per maand het totaalbedrag van uw rekening, u
hoeft hier zelf niks voor te doen.
Mocht u willen wijzigen van betaalwijze of meer informatie hierover willen ontvangen, geef
het gerust even aan.

Oma’s Keuken
 Maaltijdservice
 Overwerkmaaltijden
 (stamppot)Buffetten
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons
op via onderstaande gegevens.

Telefoon:
Mobiel:
Email:
Website:
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053 574 86 35
06 333 515 88
info@omaskeuken.com
www.omaskeuken.com

