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MAALTIJDEN AAN HUIS & LEKKER EN GEZOND
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sBoodschappen

Laagste prijsgarantie

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Maaltijden aan huis
WARM EN KOUD

SINDS 1972De Maaltijdservice'



In het kort
Al sinds 1972 bezorgen wij lekker eten 
bij iedereen die niet meer zelf wil of kan 
koken. Dat doen wij samen met onze zorg- 
en welzijnspartners en met meer dan 600 
vrijwilligers.

Uitgebalanceerde maaltijden
Iedere week kunt u kiezen uit meer
dan 100 verse, uitgebalanceerde en 
veilig gekoelde soepen, maaltijden en 
nagerechten. Deze verwarmd u zelf in 
de oven of magnetron. U vindt ons hele 
assortiment op demaaltijdservice.nl 

U kunt ook maaltijden bestellen die al 
verwarmd bij u aan huis worden geleverd. 
Deze bezorgen wij dagelijks tussen 12.00 
en 13.00 uur. Deze service is nog niet 
in al onze regio’s beschikbaar, maar bel 
ons vooral! Want misschien starten wij 
hiermee al snel bij u in de buurt.

Volgt u een dieet? Dat is voor ons geen 
probleem. Wij verzorgen voor vrijwel ieder 
denkbaar dieet lekkere maaltijden. 

Naast maaltijden kunt u bij ons ook 
boodschappen van SPAR bestellen. 
Hiervoor betaalt u géén bezorgkosten.

Veilig & vertrouwd

Makkelijk en veilig te verwarmen

Geen bezorgkosten

Eenvoudige betaling

Bezorging door vaste en vertrouwde 
vrijwilligers

Verse maaltijden WARM EN KOUD

Boodschappen van

Bezorging
Wij bezorgen onze warme maaltijden 
dagelijks en de gekoelde maaltijden 
wekelijks. Altijd op een vast moment. 
Onze vrijwilligers komen altijd en overal, 
dus ook op de bovenste etage van een 
flatgebouw of bij een achteraf gelegen 
woning. 

Bereiden
Onze maaltijden zijn zowel in de oven als 
in een magnetron eenvoudig en veilig te 
verwarmen. Heeft u geen magnetron? Dan 
heeft u de mogelijkheid deze bij ons te 
huren. 

Kosten
Onze prijzen liggen 10 tot 20% lager 
dan vergelijkbare aanbieders in ons 
bezorggebied. Wij hanteren een 
laagsteprijsgarantie*. U betaalt per week 
via een automatische incasso. U kunt 
stoppen wanneer u dat wilt en bent verder 
tot niets verplicht.

*Onze voorwaarden staan op 
demaaltijdservice.nl
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Gekoelde maaltijden

Gekoeld

Vers

Zelf verwarmen

Wekelijks bezorgd, vaste dag

Warme maaltijden

Proeven?
Wilt u zeker weten dat onze 
maaltijden echt lekker zijn?
Bestel dan geheel vrijblijvend 
en gratis een proefmaaltijd!

Bel of mail ons voor een 
gratis proefmaaltijd.

Warm, direct aan tafel

Vers

Dagelijks bezorgd tussen
12:00 - 13:00 uur.

Bel voor de mogelijkheden.

Omgeving Oss/Uden/Veghel
085 902 04 92

Omgeving Eindhoven 
040 720 07 60

Omgeving Noord- & Midden-Limburg/Helmond
0478 745 074

Omgeving Oirschot
085 9022 666 

www.demaaltijdservice.nl info@demaaltijdservice.nl

6,10 9,70

10-20%
goedkoper

Laagste prijs 
garantie*
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De gemeente betaalt soms 
mee

Boodschappen
Boodschappen aan huis laten bezorgen is
soms een prettige oplossing. Daarom kunt
u tegelijk met uw maaltijden nu ook 
boodschappen van SPAR laten bezorgen. 
Wel zo makkelijk! Uiteraard betaalt u 
hiervoor geen bezorgkosten. U kunt de 
bestelling ook online plaatsen. Het gehele 
assortiment van SPAR is beschikbaar, 
behalve diepvriesproducten. Deze 
bezorgen wij niet.

Soms kunt u bij uw gemeente bijzondere
bijstand aanvragen voor aan huis
bezorgde maaltijden. De mogelijkheden
verschillen per gemeente. Onze collega’s
verwijzen u graag naar de juiste instanties
om dit aan te vragen.

Vrijwilligers
Uw bestelling wordt bezorgd door een
van onze 600 enthousiaste vrijwilligers.
Zij wachten geduldig tot u de deur opent
en hebben altijd tijd voor een praatje.
Onze vrijwilligers komen altijd en overal,
365 dagen per jaar.

U betaalt dezelfde prijs als in
de supermarkt.
U hoeft geen minimumbedrag
te besteden.
Er zijn geen bezorgkosten.
U betaalt via uw bestaande
automatisch incasso.
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Bel het nummer van de regio waar u woont.
Kijk hiervoor op de achterkant van deze folder.

Wij horen dan graag wat u lekker vindt en of u
dieetwensen heeft. Wij plaatsen uw bestelling.

U ontvangt van ons per post: het assortimentsboek,
de bestellijst en het formulier voor automatische incasso.

Stoppen kan wanneer u wilt.
U bent tot niets verplicht.

We spreken de bezorgdag en bezorgtijd met u af.

Extra’s In 4 stappen bestellen
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Onze samenwerkingspartners

SAMEN
ETENBeter!

Omgeving Oss/Uden/Veghel
085 902 04 92 

Omgeving Noord- & Midden-Limburg/Helmond
0478 745 074

Omgeving Eindhoven
040 720 07 60

Omgeving Oirschot
085 9022 666 

www.demaaltijdservice.nl

info@demaaltijdservice.nl
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