
* Gezien het drukke uitleveringsschema kan de levering in bepaalde gevallen gebeuren tegen of na de middag. Gelieve hier 
rekening mee te houden tijdens uw voorbereidingen, zo niet levertijdstip uitdrukkelijk te vermelden bij uw bestelling. Wegens het 
wegvallen van een productiedag, kunnen bepaalde verse producten mogelijks niet beschikbaar zijn op DINSDAG 16 AUGUSTUS. 

Wij adviseren u producten te bestellen met een langere houdbaarheid die bij voorkeur vacuüm verpakt worden.

Dekeyzer-Ossaer nv
Barnestraat 1 | 8680 Koekelare (BE)

T 051 59 10 59 | bestelling@dekeyzer-ossaer.be
www.dekeyzer-ossaer.be

Aangepaste
leveringen

MAANDAG 15 AUGUSTUS – O.L.V. HEMELVAART = GESLOTEN

Geachte klant,

Ter gelegenheid van O.L.V. HEMELVAART is Dekeyzer-Ossaer GESLOTEN OP MAANDAG                                
15 AUGUSTUS. Hierdoor zijn er enkele wijzigingen in de leveringen en besteltijdstippen.  
Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen. Gelieve hier rekening mee te houden 
voor uw menu-opmaak.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
We leveren zoals gewoonlijk*, maar wensen uw bestelling in ons bezit te hebben ten laatste op 
DONDERDAG 11 AUGUSTUS voor 11 uur. Gezien de sluitingsregeling, adviseren wij 
u producten te bestellen die vacuüm of in atmos verpakt worden.

ZONDAG 14 AUGUSTUS
Er zijn GEEN leveringen op zondag.

MAANDAG 15 AUGUSTUS: O.L.V. HEMELVAART 
Er zijn GEEN leveringen mogelijk wegens wettelijke feestdag.

DINSDAG 16 AUGUSTUS
Wij leveren zoals gewoonlijk*, maar wensen uw bestelling in ons bezit te 
hebben ten laatste op VRIJDAG 12 AUGUSTUS voor 11 uur. Bestellingen 
die op VRIJDAG 12 AUGUSTUS na 11 uur of op de daaropvolgende dagen 
geplaatst worden, zullen ten vroegste op WOENSDAG 17 AUGUSTUS geleverd 
kunnen worden.

 KOMENDE SLUITINGSDAGEN 
Dinsdag 1 november Allerheiligen
Vrijdag 11 november Wapenstilstand

Aarzel niet contact met ons op te nemen indien er vragen zijn.  
Wij helpen u zoeken naar een passende oplossing.

Mocht dit bericht  
u niet aanbelangen, 

mogen wij u dan 
beleefd vragen om 
dit bericht aan de 
bestel- of keuken-
verantwoordelijke  

te bezorgen.


