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Kerstmis 2020,
lekker, gezellig en veilig!
Beste Klant,
Elk jaar is kerstmis en de voorbereiding een drukke maar vooral een gezellige tijd. Dit ervaren we dit jaar
toch allemaal wat anders. Het coronavirus heeft wel wat te weeg gebracht. De horeca op slot, de kleine
groepsgroottes, afstand houden van elkaar, de mondkapjes en ga zo maar door. Leuker is het er zeker niet
op geworden en makkelijker ook niet. Toch gaan we dit jaar, net als al die andere jaren proberen er iets
gezelligs van te maken. We zijn onze voorbereiding gestart maar moeten er dit jaar ook voor zorgen dat u
onze spullen op een veilige manier in huis kunt halen. Dit vergt een paar kleine aanpassingen.
• De belangrijkste is dat degene die zijn spullen op de laatste dag wil halen (of een gourmet		
		 schaal wenst) dit alleen kan als deze uiterlijk op maandag 21 december besteld zijn!
• We hebben vrije verkoop t/m woensdag 23 december. (Tot 20 uur ‘s avonds).
		 Wilt u uw bestelling al op woensdag de 23e ophalen? Dat kan tussen 16 en 20 uur.
•
		
		
		

We hebben op 24 december geen vrije verkoop enkel afhalen bestelling!!
Om drukte te spreiden, werken we op 24 december met tijdvakken en een centraal meldpunt.
Op uw bestelformulier kunt u het tijdvak aankruisen dat uw voorkeur heeft. Bij het inleveren van de
bestelling hoort u of dit tijdvak nog voldoende ruimte heeft.

Op 24 december meldt u zich, tijdens het besproken tijdvak, bij het meldpunt dicht bij de winkel (duidelijk
herkenbaar). U geeft daar uw afhaalnummer door en een van onze medewerkers toont u de wachtrij. Vanaf
dat moment pakken onze medewerkers in de winkel uw bestelling bij elkaar en maken deze compleet. We
trachten ernaar om binnen ca 10 minuten uw bestelling klaar te hebben. Op deze wijze willen wij u snel en
goed bedienen, door geen overvolle winkel en te veel drukte in de passage voor de deur.
Ook kunnen bepaalde producten al eerder gekocht worden en ingevroren worden. Belangrijk is dat u uiterlijk
in het weekend voor kerst besluit hoe u het gaat doen!
Net als andere jaren prijzen wij u vooral onze producten aan waar we gespecialiseerd in zijn: onze fondue en
gourmetschalen, de kleine gourmet bakjes, lekkere kogelbiefstukken, ossenhaas, kalfsoesters, entrecotes,
gekruide rollades, verse filets, onze salades, onze eigen gemaakte fijne vleeswaren en grillproducten. Staan
er producten niet op de lijst die u wel normaal bij ons koopt en ook voor kerst wilt bestellen, dan kan dat
onder de kop diversen. We doen dit jaar geen wild, geen koude schotels en geen aangepaste gourmetschalen.
We hopen dat u begrip heeft voor deze aanpak en wensen u alvast een hele fijne en gezellige kerstdagen
toe en veel gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Nard en Coen Vermeer en het team van Slagerij Vermeer
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