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1. Bestellingen in combinatie met bezorging  
  

Bij een bestelling en verzoek tot bezorging die 24 uur van tevoren, of langer is doorgegeven 
via ons mail adres : bestelling@broodjesbar-almere.nl of tel: 036-5369510 garandeert de  
Broodjesbar bezorging op het verzochte tijdstip.  
  
Indien een bestelling en verzoek tot bezorging op de dag van levering binnen komt dient u 
telefonische contact op te nemen met de medewerker van de broodjesbar. 

De medewerker van de Broodjesbar zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en u hierover 

informeren.  
  
De Broodjesbar bezorgt enkel bestellingen met een minimale order vanaf €45. Het is wel  
mogelijk om kleinere bestellingen zelf af te halen op een afgesproken tijdstip.  
  
De bezorgdagen en –tijden zijn conform de openingsdagen en –tijden van de Broodjesbar.  

Indien u een bestelling wil plaatsen en wil laten bezorgen buiten de openingsdagen en –tijden,  
zal er overleg plaats vinden met u door een medewerker van de Broodjesbar om te bezien wat  
de mogelijkheden zijn.  
  
  
2. Bezorggebied  
  

De Broodjesbar Almere bezorgt in Almere en daar buiten. Voor bezorging buiten dit gebied zal  
de Broodjesbar de kosten berekenen op basis van de kilometers, à €0,70 per kilometer.  

  
Almere Poort; bezorgkosten   €5,00  
Almere Stad; bezorgkosten     €6,00  
Almere Haven; bezorgkosten  €7,00  

Almere Buiten; bezorgkosten  €8,00  
  

 
  
 
  
3. Betaling bij bezorging  

  
Bedrijven kunnen de betaling laten geschieden per factuur of contant, informeer hiernaar bij de  
medewerker van De Broodjesbar.  
  

Particulieren dienen de bestelling contant en gepast te betalen. De bezorgers hebben nagenoeg  
geen wisselgeld op zak met het oog op diefstal.  
  

  
4. Klachtenregeling  
  
Wij leveren al onze producten vers en ze worden bereid volgens de strengste normen,  
Mocht u niet tevreden zijn over de producten die u heeft ontvangen  
dan kun u uw klacht mailen naar klachtenregeling@broodjesbar-almere.nl 

wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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