
Betreft: informatie Apetito vriesverse maaltijden 

 
Gemak 
Wat een luxe! Bij Apetito bestelt u een doos met 7 maaltijden,  zodat u de hele week kunt eten. 
Uiteraard kunt u de maaltijden ook bewaren voor een andere keer. Bij een temperatuur van  
-18C kunt u de maaltijden minimaal 9 maanden bewaren! Dit betekent dat u zelf kunt beslissen hoe 
vaak u een doos bestelt. Per doos met 7 maaltijden heeft u de mogelijkheid 2 soepen 
 a la carte te bestellen. 
 
Dieetwensen 
Wilt u suikervrij, glutenvrij, zoutarm of vetbeperkt eten? Natuurlijk kan dat! In de gids kunt u kiezen uit 
een gevarieerd aanbod aangepast aan uw wensen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met 
ons opnemen. 
 
Wat moet ik kiezen? 
Vindt u het moeilijk om uit al deze heerlijke diners te kiezen? Apetito heeft voor u diverse dinerdozen 
samengesteld met volledige voeding, maxi diners, culinaire gerechten, extra voordelige diners 
etc..Voor elk wat wils dus…Ook kunt u een aparte doos met 12 soepjes bestellen. Om uw diner 
helemaal compleet te maken, geeft Apetito u de keuze uit een tweetal dessertdozen met 
overheerlijke toetjes of ijs. Zelf proeven zal u eerder overtuigen dan de beste argumenten.  
 
Prijzen/spaaractie 
Voor prijzen zie achterkant van deze brief. 
Maak ook gebruik van onze spaarkaart. Per vriesverse dinerdoos krijgt u een zegel. Met een volle 
spaarkaart (26 zegels) kunt u een standaard dinerdoos betalen. Ook kunt u sparen voor 12 bekers ijs 
of 12 overheerlijke soepen. Voor het ijs hoeft u maar 7 zegels bij te plakken en voor de soepen 10 
zegels. 
 
Wanneer wordt het bezorgd? 
Wanneer u uiterlijk op woensdag voor 16.00 uur bestelt, worden de maaltijden een week later op 
woensdag tussen 9.15 en 11.00 uur bezorgd. Als dit niet mogelijk is, kunnen de maaltijden ook op de 
woensdagavond tussen 18.00 en 19.30 uur bij u bezorgd worden. Geen probleem, als u het ons 
maar even op tijd laat weten. 
 
Hoe kan ik betalen? 
Het is niet mogelijk om de maaltijden contant te betalen. U dient een machtiging te tekenen voor 
incasso. Eenmaal per maand krijgt u hiervoor een rekening thuisgestuurd, waarna het bedrag van uw 
bank- of girorekening wordt afgeschreven. Wel zo handig voor u! 
Trouwens, u bent vrij om te bestellen wanneer u wilt. U bent dus niet verplicht om iedere week een 
bestelling op te geven. Het bestelbriefje kunt u aan de bezorger meegeven. U kunt uw bestelling ook 
telefonisch doorgeven tel. 0548 - 63 88 10 of per e-mail naar maaltijden@stichtingdewelle.nl.  
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Team Stichting De Welle 
Annette Vrielink. 
 


