NIEUW

Picknickmand To-Go
van Mo&Co
Wat is er nu mooier dan het hart van de Veluwe én met name
Nunspeet Kunstenaarsdorp al wandelend of fietsend ontdekken met
een rijkelijk gevulde picknickmand To-Go van Mo & Co.
VVV Nunspeet heeft vele wandelroutes en uitgebreide fietskaarten
in het assortiment!Een picknickmand is te bestellen vanaf 2 personen
en bevat picknickservies (eet- en drinkgerei), picknickkleed,
servetten en afvalzakje én is makkelijk te hanteren ook op uw fiets!

Picknickmand To-Go
arrangementen
Picknickmand To-Go - € 15,00 per persoon
Sandwich ham, ei, bieslookroomkaas en diverse
slasoorten, sandwich kaas, komkommer, gegrilde
paprika en diverse slasoorten. Reuze krentenbol,
bakje fruityoghurt, stuk handfruit, candybar, zoute
nootjes, keuze uit sap of melk en 2 flesjes spa blauw.

Picknickmand To-Go Kids - € 8,50 per kind
Witte bol met ham of kaas, witte bol zoetigheid,
reuze krentenbol, ontbijtkoek, stuk fruit, keuze uit
frisdrank, sap of melk en een zakje chips.

BESTELINFORMATIE
Bestel de picknickmand 24 uur van te voren
Geef uw keuze telefonisch door via
06 39 59 37 59 of mail naar info@mo-co.nl.
U krijgt van ons een bevestiging van uw
bestelling.
Betaling
Na uw bestelling ontvangt u per mail de
factuur. Deze factuur dient u binnen 24 uur
na het plaatsen van uw bestelling te voldoen
met IDeal. Eenmaal besteld en betaald kunt u
de bestelling niet meer kosteloos annuleren.
Afhalen van de picknickmand
Op de dag zelf kunt u de bestelling ophalen
op een nader te bespreken tijdstip bij het
VVV-kantoor in Nunspeet.
Kwaliteit
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van het door uw bestelde product ligt bij de
leverancier. Wij leven de strikte hygiënecode
die geldt bij de bereiding van voedsel van de
HACCP–norm na.

Na aflevering
Na aflevering is de klant zelf verantwoordelijk
voor de juiste behandeling van de producten.
De borg van de mand bedraagd 30 euro. De
borgwordt teruggestort op uw rekening bij het
terugbrengen van de mand (in goede staat)
op het VVV-kantoor. De mand kan eventueel
ook bezorgd worden op een nader te bepalen
locatie. Afhankelijk van de afstand worden er
dan bezorgkosten in rekening gebracht.
Heeft u een allergie of volgt u een dieet?
Geef het aan ons door dan houden wij daar
rekening mee.

