EINDEJAARSPERIODE
Het was een bijzonder jaar… en ook de feestdagen zullen anders zijn.
Maar feest betekent lekker eten en we zijn blij dat we jou daar bij kunnen
helpen. Of je nu zelf in de potten roert of je kiest voor een bereide
maaltijd, kwaliteit staat voorop.
We kiezen er dit jaar voor om onze folder niet te drukken. Alles staat
immers online én het is beter voor het milieu. We voorzien wel losse
kopies voor wie graag nog de papieren versie heeft.

Mogen wij u vriendelijk vragen uw bestelling tijdig te plaatsen?
Kerst: vóór 20 december
Nieuwjaar: vóór 27 december
Onze openingsuren van de WINKEL tijdens de feestdagen:
ma 21 en di 22 december 9u-12u30
14u-17u
woensdag 23 december
gesloten
Donderdag 24 december
afhalen bestellingen 10u-16u
Vrijdag 25 december
enkel afhalingen versbox
Zaterdag 26 december
9u-12u30
14u-17u
Zondag 27 december
gesloten
Maandag 28 december
9u-12u30
14u-17u
Dinsdag 29 december
9u-12u30
14u-17u
Woensdag 30 december
gesloten
Donderdag 31 december afhalen bestellingen 10u-16u
Vrijdag 1 januari
enkel afhalingen versbox
Zaterdag 2 januari
9u-12u30
14u-17u
Zondag 3 januari
gesloten
Vanaf 4 januari gelden weer de gewone openingsuren.

Bestel bij voorkeur online en kies om af te halen in de versbox. Dit
bespaart ons veel rekenwerk en ook u heeft er alleen maar voordeel mee:
geen wachtrij om af te halen, ook buiten de openingsuren van de winkel én
geen fysiek contact.
1. Plaats uw bestelling via www.meattime.be/slagerijhenk,
2. kies om af te halen in de versbox tussen 23/12 en 1/1 en
3. profiteer van 3% korting: geef BUBBEL in als kortingscode en u
ontvangt onmiddellijk de korting.
4. Betaal veilig online

ONLINE: BESTELMOGELIJKHEDEN OM DEZELFDE DAG NOG AF TE HALEN
Op 24 en 25/12, 31/12 en 1/1 is het niet mogelijk om te bestellen en
dezelfde dag nog af te halen.
Op maandag en dinsdag kan u bestellen tot 17u en dezelfde dag nog
afhalen.
Op woensdag kan u bestellen tot 12u en dezelfde dag nog afhalen.
Op zaterdag kan u bestellen tot 17u en dezelfde dag nog afhalen.
Op zondag kan u afhalen als uw bestelling geplaatst werd op
zaterdag voor 17u.

Voor de laatste dagen van ’t jaar,
wensen we u veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen,
wensen we u veel geluk en weinig zorgen.

