ViVa! Maaltijden- en
Boodschappenservice

ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

Gezond, goed, smakelijk en gevarieerd eten is
belangrijk. En wij regelen dat met alle liefde voor u!
Of u nou niet kan of niet wil koken... Lekkere, voedzame en verantwoorde maaltijden brengen we iedere
week gratis bij u thuis. Ook bezorgen wij graag uw
boodschappen. Gemak dient de mens!

Wat kunt u verwachten?
De maaltijden zijn speciaal voor u bereid en er is keuze uit een
groot assortiment van verse en diepvries maaltijden. Er is veel variatie en u proeft uitsluitend de beste en meest verse ingrediënten. U
kunt wekelijks kiezen uit het uitgebreide assortiment uit de catalogus:
Hollandse gerechten, internationale specialiteiten, vegetarisch eten,
soepen of desserts … er is van alles mogelijk!

Mals vlees en heerlijke vis, extra jus, een toetje of rijke soepen met
korting bestellen? Leden van ViVa! Ledenservice betalen 5% minder
voor een maaltijd.
Vrijwilligers bezorgen wekelijks lekkere, eenvoudig te
be
reiden maaltijden voor in de magnetron of oven.
Vanaf drie maaltijden tot voor alle dagen van de week!
Ook uw dieetwensen, zoals zoutarm of glutenvrij zijn bij
ons in vertrouwde handen. En het is ook mogelijk om uw
boodschappen bij ons te bestellen.
Proefpakket
Wilt u de gerechten graag eerst een keer uitproberen?
Bel ons voor een proefpakket van vier maaltijden en u
krijgt 25% korting! Hier kunt u éénmalig gebruik van maken.

Wat eet u
vanavond?
. . . Wij koken
graag voor u!

Boodschappenservice
Er is keuze uit een zeer ruim assortiment A-, B- en huismerken. Wij
brengen de boodschappen samen met de maaltijden bij u aan huis. De
bestelling voor de volgende week, kan dan meteen weer meegegeven
worden. Prettig en gemakkelijk!
De voordelen op een rijtje
	Groot assortiment lekkere en verantwoorde koelvers- én diepvries
maaltijden
	Gratis thuisbezorgd door vaste vrijwilligers
	Maaltijden afgestemd op dieetwensen
	Gemakkelijk en snel te bereiden
	Prettig geprijsd

Gratis . . .
. . . bij u thuis
bezorgd!
Prijzen
Koelvers maaltijden

vanaf

€ 6,70

Diepvries maaltijden

vanaf

€ 5,60

Proefpakket (4 maaltijden - korting 25%)
Koelvers maaltijden 		
Diepvries maaltijden 		

€ 20,70
€ 17,40

Maaltijdboxen
5 maaltijden

€ 33,65

vanaf

Boodschappen
Prijslijst op aanvraag
Aanmelden
Neemt u contact op met ViVa! Ledenservice: 088 – 995 88 22 of
ledenservice@vivazorggroep.nl
Wij staan u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur graag te woord.

correspondentieadres
ViVa! Zorggroep
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

088 – 995 80 00
info@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl

ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

V 002 (0318)

Voorwaarden
	Per bestelling minimaal drie maaltijden
	Boodschappenservice alleen in combinatie met maaltijden
	U woont in Beverwijjk, Velsen-Noord, Wijk aan Zee, Heemstede,
Uitgeest, Castricum, Akersloot, Limmen, Heiloo of Haarlem
	Prijswijzigingen voorbehouden

