
√ Bestek-borden-servetten (weggooi) √ Bestek-borden-servetten (weggooi)

√ Soepkommen en lepels √ Soepkommen en lepels

√ Huur warmhoud bakken √ Huur warmhoud bakken

√ Erwten soep √ Erwten soep

Ossestaart soep Ossestaart soep

Goulash soep Goulash soep

Champignon soep Champignon soep

Groente soep Groente soep

Kippe soep Kippe soep

Tomaten soep Tomaten soep

√ Stokbrood - Kruiden boter √ Stokbrood - Kruiden boter

√ Boerenkool √ Boerenkool

√ Zuurkool √ Zuurkool

√ Hutspot √ Hutspot

√ Bal gehakt met jus √ Bal gehakt met jus

√ Rookworst √ Rookworst

√ Runderstoofpotje √ Runderstoofpotje

√ Appelmoes √ Appelmoes

√ Picalillie √ Picalillie

√ mosterd √ mosterd

Naam Naam

Adres Postcode Adres Postcode

Plaats Plaats

E-mail E-mail

Tel nummer Tel nummer

Tijdstip van brengen Tijdstip van brengen

Tijdstip van eten Tijdstip van eten

Dag: Dag:

Datum: Datum:

Boeren buffet Boeren buffet

Spullen schoon terug: JA € 0,00 / NEE € 25,00

opmerking: opmerking:

Spullen schoon terug: JA € 0,00 / NEE € 25,00

_ _ _ personen €14,75/p _ _ _ personen €14,75/p
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 Voorwaarden van Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld 

voor het leveren van Boeren buffetten 

“Boeren Buffet”, voorwaarden: 

U kunt uw Boeren buffet bestellen vanaf 10 pers of 

meer. Alleen dan kunt u uw pakket verwachten zoals 

beschreven staat op deze folder aan de voorzijde. Is 

het aantal onder de 10 pers, dan maken we uiteraard 

in overleg een passend boeren buffet voor u. Dat 

betekend ook dat we pas vanaf 10 pers opschep 

spullen leveren..   

 

Uitleveren/brengen van de buffetten. 

In overleg kunnen we het boeren buffet op uw locatie 

brengen, mits dit geen onverhoopte toestanden 

meebrengt voor de chauffeur. Brengen doen we 

vanaf 15 personen binnen een straal van 7.5 km 

vanaf Kerklaan 2 (afhankelijk van de drukte in de 

winkel op de bezorg dag.) En tussen een straal van 

7,5 tot 15 km word er € 25,- gerekend. Buiten de 15 

km doen we alles in overleg. 

Voor minder dan 15 personen rijden we ook maar 

dan komen er bezorgkosten bij. Deze zijn binnen een 

straal van 2,5 km € 15, en binnen een straal van 5 km 

€ 20,- .Buiten deze straal kunnen we niet uitleveren 

onder de 15 personen. 

Zondag regeling. 

Wij leveren op zondag niet uit onder de 15 personen. 

Als alternatief is er een koelkast te huur. Zie 

hieronder. Ook geven wij een opwarm schema mee. 

Spullen terug brengen: 

Graag zouden wij de spullen weer compleet en 

schoon terug zien op Kerklaan 2. In goed overleg 

kunnen we nader komen om de spullen weer op te 

halen en eventueel af te wassen. Hier zitten uiteraard 

ook kosten aan verbonden. Het ophalen kunnen we 

zoals eerder genoemd regelen met een goed overleg, 

maar de schoonmaak kosten zijn standaard € 25,- 

Extra spullen huren: 

Er kunnen ook extra spullen gehuurd worden voor uw 

boeren buffet. Hieronder een lijstje met extra 

verhuur.  

LET OP! Wij doen niet aan losse verhuur. Alleen in 

combinatie met een buffet of andere partijen 

Tent 6x3 met zijwanden € 50,- 

Tent 3x3 met zijwanden € 35,- 

Statafel per stuk € 7,50 

Buffet tafel per stuk € 12,50 

Buffet tafelrok plus tafelkleed (per set) € 7,50 

Koelkast per stuk € 10,- 

Tent heater per stuk incl. gas € 20,- 

Stroom katrol (min15 mtr) € 10,-  

Binnenkort een Terras heater. € 15,- 
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