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Lieve klanten
Kris, ikzelf en ons Bon Appetit team willen graag helpen in deze moeilijke tijden.
Helpen omdat het nodig is, omdat we dit graag doen, omdat we de angst van de mensen zien en
voelen, omdat we ook iets positiefs willen brengen.
We vroegen ons de voorbije dagen af hoe we dat het best en zo veilig mogelijk kunnen doen.
Na overleg met ons supergemotiveerde team hebben we het volgende beslist:
omdat wij actief zijn in de voedingsindustrie en dus ook een schakel in de voedselbedeling, hebben
wij nu ook een sociale rol te spelen. Wij willen de mensen die het moeilijker hebben ondersteunen
vanuit de familiale sfeer die u van ons gewoon bent. Wij willen ook inspanningen leveren om die
voedingsindustrie niet volledig te laten stilvallen.
Voor ons is het nu een kwestie van de juiste balans te vinden tussen enerzijds de veiligheid en
gezondheid van onze medewerkers en onze klanten en anderzijds de juiste bezetting kunnen
garanderen om het werk gedaan te krijgen.
Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen!
1.
Om het allemaal wat haalbaar te maken, zullen we de openingsuren aanpassen.
Zolang de verstrengde maatregelen van kracht zijn, is onze winkel open van 7.30 uur tot 15 uur.
We vragen u om zoveel mogelijk vooraf te bestellen, liefst 1 dag op voorhand. Dat is voor iedereen
de veiligste manier. Zoals u weet, komen onze medewerkers niet in contact met contant geld door
onze betaalautomaat. Onze kassa’s en Bancontacttoestellen worden ook steeds gereinigd en ontsmet.
We laten onze deur vooraan gewoon open zodat u ook de deurklink niet hoeft vast te nemen.
Onze winkel is ruim genoeg om afstand van elkaar te houden. We vragen met aandrang om dat
dan ook te doen en buiten te wachten indien er al 5 klanten binnen zijn. Aan de kassa en aan de
ingang zetten we ontsmettende handgel.

2.
Deze aangepaste openingsuren gelden ook voor het weekend. Om de drukte van het weekend wat te spreiden, werken we ook dan hoofdzakelijk op bestelling.
Om de winkel te ontlasten laten we de bestellingen in het weekend afhalen en betalen in de bistro
zoals tijdens de feestperiodes.
Aangezien het onmogelijk is om alle bestellingen om 8 uur klaar te krijgen, vragen we u om de
afhalingen te spreiden en langs te komen op het afgesproken uur.
We blijven een hele dag vers bakken en de laatste bak is nu om 14 uur.
3.
U kan telefonisch bestellen op 016 88 50 60 of via mail op info@bon-appetit.be.
U krijgt steeds bevestiging van uw bestelling.
4.
Bent u ziek, geraakt u onmogelijk in onze winkel of bent u een van onze helden die in
de zorg werken? Dan vragen we u om thuis te blijven en een beroep te doen op onze leveringsdienst
die we gedurende de lockdown zullen organiseren.
Bel ons daarvoor op 016 88 50 60 of mail naar info@bon-appetit.be.
•
•
•
•

Bestel 1 dag op voorhand, zo komen onze voorraden niet in het gedrang.
We leveren tussen 10 en 12 uur, voor de mensen in de zorg kan dat op andere tijdstippen.
We vragen om gepast geld klaar te leggen of om te betalen met Bancontact.
Kris of Jitse zullen de leveringen doen, telkens met handschoenen en een desinfecterende gel.

Bent u gezond en werkt u niet in de zorg? Dan vragen we u uitdrukkelijk om naar de winkel te
komen, zodat we de leveringsdienst kunnen voorbehouden voor wie die echt nodig heeft.
			
Bon Appetit team
SAMEN MET U TEGEN CORONA

LATEN WE SOLIDAIR ZIJN!

