Zuivelabonnement aanmeldformulier
Ja, ik maak graag gebruik van het zuivelabonnement en profiteer van 10% korting op mijn vaste
bestelling.
O Ik wil graag een wekelijks / tweewekelijks zuivelabonnement met daarin de volgende
producten :
Product
Halfvolle melk
Volle melk
Karnemelk
Chocolademelk
Volle yoghurt
Kersenyoghurt
Vanille vla
Chocoladevla
Rijstepap
Havermoutpap
Bavarois chocolade
Bavarois aardbei
Bavarois ananas
Bavarois van het seizoen
Slagroom

Prijs
€ 1,29
€ 1,39
€ 1,49
€ 2,59
€ 1,99
€ 2,89
€ 2,69
€ 2,59
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,49
€ 2,49
€ 2,49
€ 2,49
€ 2,99

Aantal

Voorbeeld: Stel u koopt wekelijks 2 flessen halfvolle melk, 1 karnemelk, 1 yoghurt, 1 vanillevla en 1
chocoladevla. Per week betaalt u dan € 11,34 wanneer u dit zonder het abonnement koopt. Indien u
een zuivelabonnement afsluit krijgt u 10% korting over deze producten en betaalt u slechts € 10,21
voor deze producten samen. In een heel jaar scheelt u dat al snel € 58,-.

Tip: Bij een vaste besteding van minimaal € 12,50 per week, krijgt u bovendien eens per maand een
zuivelproduct cadeau! Zo loopt het voordeel nog verder op. De keuze van dit artikel wordt door De
Smaak van Heukelom bepaald en is niet in te wisselen tegen andere producten.

Ophalen / bezorgen van de bestelling:
Ik haal mijn bestelling op bij de Piet van Meintjeshoeve:
O Donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur
O Zaterdag tussen 9.30 en 16.30 uur
Ik laat de bestelling bezorgen bij mij thuis. Let op: dit is alleen mogelijk in de wijk Pannenschuur
(Oisterwijk), Heukelom en Berkel-Enschot :
O Vrijdag tussen 15.00 en 17.30 uur
Bezorgkosten bedragen € 2,50 per keer.

Afsluiten van het zuivelabonnement:
Vanaf welke datum wilt u uw abonnement laten beginnen?
Ingangsdatum:
•

Ja, ik wil een zuivelabonnement afsluiten en ga akkoord met de volgende afspraken:
•

Ik betaal per week/ per twee weken per automatische doorlopende incasso. Voor een
incasso is het tekenen en terugsturen van dit getekende formulier voldoende. Dit formulier
wordt gebruikt als bewijs voor de machtiging.

•

Met het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met de bijgevoegde spelregels.

Mijn gegevens:
Naam:

_____

Adres:

_____

Postcode/Plaats:

_____

E-mailadres:

_____

Telefoonnummer:

_____

Bankrekeningnummer (IBAN):

_____

Plaats:

Handtekening:

Dit formulier volledig ingevuld retour sturen of inleveren bij:
De Smaak van Heukelom, Hoog Heukelom 11, 5059 AD, Heukelom

De spelregels
1. De communicatie over het zuivelabonnement loopt via e-mail;
bestelling@desmaakvanhier.nl. Om snel en efficiënt te kunnen reageren is het van belang je
e-mail adres aan ons door te geven. Aanmeldingen, wijzigingen en bijbestellingen rondom de
pakketten moeten uiterlijk de voorafgaande dag van levering / ophalen voor 12 uur gemeld
worden. Bestellingen die niet tijdig zijn afgemeld zullen alsnog in rekening gebracht worden.

2. Kan de bestelling een keer niet door gaan door bv vakantie, dan is het mogelijk deze te
annuleren tot 4 dagen voor het vaste afhaalmoment.

3. U betaalt per automatische (doorlopende) incasso. U ontvangt achteraf per week een
factuur voor de geleverde producten en eventuele bijbestellingen. Incasso’s geschieden op
de woensdag voorafgaand aan het afhaal- /bezorgmoment.

4. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van de bestelling, of aanwezig te zijn
wanneer de bestelling geleverd wordt. Wanneer u niet thuis bent bij het bezorgen van de
bestelling dient u deze zelf op te halen bij de Piet van Meintjeshoeve in Heukelom. Zijn er

vragen, dan kunt u altijd per e-mail of telefonisch contact opnemen met
bestelling@desmaakvanhier.nl of 06-22477675.

5. Het zuivelabonnement dient afgesloten te worden voor de periode van minimaal 3
maanden. Beëindigen van het abonnement kan via e-mail naar
bestelling@desmaakvanhier.nl.

