
INFO VOOR BEDRIJVEN

- Gemengde broodjesmand voor bedrijfslunch ( picollo’s of grote broodjes in de helft ).
- Open belegde broodjes ( afgegarneerd ).
- Mini pistolets / sandwiches / mini wraps
- Bedrijfsontbijt ( pistolets / mini koffiekoekjes / croissants,… ).
- Bedrijfsbuffet ( van hapjes tot dessert; prijsofferte op aanvraag ).

U kan buiten uw gewone bestelling van broodjes e.d. ook de volgende artikelen bij ons verkrijgen

- Bakkerijproducten : brood, pistolets, koffiekoeken,…  ( zie aparte prijslijst )
- Charcuterie en broodbeleg  ( zie aparte prijslijst )
- Rookwaren    ( deze tellen niet mee voor het minimum leveringsbedrag )
- Alles van de nationale loterij   ( deze tellen niet mee voor het minimum leveringsbedrag )
- Telefoonkaarten    ( deze tellen niet mee voor het minimum leveringsbedrag )

Voor een vlotte service gelieve rekening te houden met volgende punten

- Bestellingen bij voorkeur mailen naar bestelling@benvolios.be of faxen naar 014 30 30 31  
- Minimum 2 uur voor gewenste levertijd bestellen ( zeker op vrijdag ).
- Levering tussen 10 en 13 h vanaf € 20,-
- Levering op andere tijdstippen op aanvraag 
- Indien u niet aan het minimumbedrag komt betaalt u een leveringskost van € 2,50 
- Gebruik bij voorkeur ons Excel bestelblad. ( in bijlage of op website www.benvolios.be )
- Vul ons bestelblad zo volledig mogelijk in aub !
- Bijbestellingen = altijd doorbellen !!
- Bijbestellen kan tot 11u ( Herentals ) 10u30 ( andere gemeenten )
- Indien mogelijk gepast geld klaar leggen voor de chauffeurs dit zal u en ons veel tijd besparen. 
 ( in enveloppe met stempel of naam van uw bedrijf + aanwezig bedrag )
- Bestellingen voor uw bedrijf kunnen gefactureerd worden, dit met een minimum van € 50,- per factuur.
- Heeft u toch een lager bedrag? Dan betaalt u een facturatie kost van € 5,- of kan je de facturen opsparen tot      
 het minimum bedrag ( max. tot einde maand ).
- Hebt u een klacht? of een suggestie !
 Twijfel dan niet om ons te contacteren dan doen wij ons uiterste best om uw verder tevreden te stellen of uw  
 suggestie uit te werken!

BEDRIJFSCATERING

Gratis Koekjes 
( enkel voor bedrijven )

U spaart de rekeningen van de geplaatste cash bestellingen op, 
per schijf van € 100,- ontvangt u een lekker pak koekjes 

deze kan u dan uitdelen aan de personen die regelmatig iets bestellen 

Gelieve dit  op voorhand te vermelden bij uw bestelling aub !
Bv : 4 x koekjes gratis ( € 400,- kastickets ) 

Openingsuren winkel:
maandag tot vrijdag : 7u tot 18u

zaterdag : 8u tot 14u
zon- en feestdagen: gesloten

( party catering op aanvraag mogelijk vanaf € 100,- )


