Beste klant,

Om de gezondheid van iedereen te vrijwaren en het aantal slachtoffers te
beperken hebben we nog enkele maatregelen toegevoegd om het virus zoveel
mogelijk in te dijken!
Graag willen we hiervoor om uw medewerking vragen en sommen ze even
op:
1) Gelieve maximaal met 4 klanten in de winkel aanwezig te zijn en indien
nodig buiten aan te schuiven met voldoende ruimte tussen in de voorziene
vakken.
2) Vanaf heden aanvaarden wij geen herbruikbare bakjes meer. Salades en
bereide gerechten gaan wij enkel nog verpakken in onze eigen, door het FAVV
goedgekeurde salade- en traiteurbakjes. We blijven het gebruik van
herbruikbare boodschappentassen stimuleren, maar wij gaan u vriendelijk
vragen om uw boodschappen hier zelf in te laden.
3) Gelieve zelf uw klantenkaart te scannen.
4) Indien mogelijk contactloos te betalen , maak anders gebruik van de
plastieken folie die voorzien is en werp na gebruik in de voorziene afvalemmer.

5) Wanneer u niet wenst aan te schuiven, dan bevelen wij het gebruik van onze
Versbox aan,deze is 7/7 en 24h op 24 h beschikbaar. Het plaatsen van uw
bestelling kan online via www.karelhavermans.be Wanneer uw bestelling klaar
staat ontvangt u een code via sms of mail waarmee u de bestelling kan ophalen
in de versbox.
6) Personen die noodgedwongen hun woning niet mogen of kunnen verlaten
om boodschappen te doen kunnen hun bestelling doorgeven, online via
www.karelhavermans.be. Deze zullen wij aan huis leveren binnen een straal
van 15 km tussen 16u-20u. Wel 1 dag op voorhand bestellen.
Laat ons samen SOLIDAIR zijn om het aantal slachtoffers te beperken!
Heb je hier nog vragen over? Contacteer ons gerust via onderstaande
contactgegevens.
Karel en Els Havermans en ganse Team.
Confortalei 134
2100 Deurne
Karel.havermans@klasseslager.be
03/324 11 19

PS (1): Onze voordeelpakketten al ontdekt? Bestel jouw vlees, groenten en fruit
meteen voor een langere periode via onze webshop.

Naar de voordeelpakketten >>

PS (2): Vanaf nu leveren we ook aan huis vanaf een bestelwaarde van 50 euro
in de volgende postcodes: 2100, 2110, 2170, 2900, 2970 en 2980. En dat voor

slechts 5 euro! Bovendien is het leveren aan huis GRATIS wanneer je voor 75
euro of meer bestelt via onze webshop.

Naar de webshop >>

PS (3): Door de besteldienst aan huis worden onze openingsuren van de
winkel aangepast tijdens deze uitzonderlijke periode. Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag sluiten wij om 17u.

