Bestelformulier vleespakket
Voor u ligt het bestelformulier Rundvleespakket met een totaalgewicht van ± 15 kg.
Elk pakket bestaat uit een aantal verschillende soorten rundvlees. Het is NIET
mogelijk om binnen deze samenstelling iets te veranderen. Als u een pakket
wilt, dan kiest u voor al deze verschillende soorten vlees.
De reden hiervan is dat wij alleen ons eigen rundvlees aan u willen verkopen.
Ieder rund heeft namelijk bepaalde soorten vlees in een bepaalde hoeveelheid.
Wanneer iemand maar een paar soorten vlees in het pakket wil, dan zijn wij
genoodzaakt om elders vlees bij te kopen om hieraan te kunnen voldoen. Wij
kunnen alleen het vlees van ons bedrijf garanderen van een uitermate goede,
betrouwbare en gewaarborgde kwaliteit.
Onze runderen krijgen de ruimte om buiten vrij rond te lopen. Het voer van de
runderen wordt door ons zelf geteeld en wij weten dat het rund een goed leven
heeft op onze boerderij. Bij elke stap, dat het rund zet, zijn wij betrokken en
daardoor durven wij in te staan voor dit geweldige kwaliteitsvlees.
Bovendien gebruiken wij absoluut geen hormonen of antibiotica! Hetzelfde gezonde en bovenal lekkere vlees wordt al vele jaren door onze familie gegeten.
Met deze informatie over de runderen weet u als consument dat u straks een
stukje vlees op het bord heeft liggen dat volkomen veilig, gecontroleerd en van
een zeer hoge kwaliteit is.

Werkwijze
Om u te kunnen garanderen dat het vlees direct wordt verwerkt, worden de
pakketten pas gemaakt als u ze besteld heeft. Wij laten een aantal bestellingen
bij elkaar komen, omdat dan alle vlees meteen in de pakketten wordt verwerkt
en dus ook echt helemaal vers is. U wordt door ons ongeveer 1 week voor de
pakketten klaar zijn telefonisch ingelicht. De pakketten dient u af te halen in
de winkel tussen 18.00 en 20.00 uur. De exacte datum krijgt u vanzelf te horen.
Het is van groot belang de pakketten op de aangegeven dag te komen afhalen.
Zo voorkomt u dat het vlees te lang blijft liggen en gaat uitlekken, waardoor het
vlees minder mals wordt. Wij kiezen er namelijk voor het vlees vers te leveren.
Op deze manier kunt u zelf het vlees gemakkelijk verder verwerken, alvorens het
in te vriezen. Het is erg belangrijk dit zo snel mogelijk te doen. Zo behoudt het

vlees zijn echte smaak en droogt het niet teveel uit. Het is aan te raden om een
tijdje van tevoren aan te geven dat u een pakket wilt hebben. Zo weet u zeker
dat u zo snel mogelijk een pakket krijgt.
Op deze pagina staat het bestelformulier. Hier vragen we u om uw gegevens in
te vullen. Door middel van deze gegevens brengen wij u op de hoogte als u de
pakketten kunt komen afhalen.
Gemiddeld wordt een bedrag van EUR 8,50/kg vlees aangehouden. Een pakket
van 15 kg heeft een prijs van EUR 127,50. Het gewicht van de pakketten kan
soms verschillen. Het kan voorkomen dat dit ook 14 of 16 kg zijn. Dit is erg afhankelijk hoeveel pakketten er gemaakt kunnen worden van een rund. U betaalt
natuurlijk de kilo’s die in het pakket zitten.

Klantgegevens
Naam:
Telefoonnr.:
E-mail:
Ik wil het rundvleespakket van Jongenhof

keer bestellen.

Inhoud van het pakket
Het pakket bevat meestal dezelfde soorten vlees, maar soms in een andere verhouding, afhankelijk van het dier. De soorten vlees zijn o.a.: gehakt, tartaar,
soepvlees, sukade, braadvlees, stoofvlees, biefstuk, lende, rosbief, runderhaas,
ribstuk. De hoeveelheid van elk soort vlees kan variëren, afhankelijk van de
grootte van het dier.
Wij verzoeken u om deze pagina uit te printen en in te leveren in onze winkel
OF
deze pdf digitaal in te vullen en via onderstaande knop naar ons toe te mailen.

Mail dit formulier

Print dit formulier

Uw gegevens zijn alleen nodig om u op de hoogte te houden over uw bestelling.
Zij zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden, noch aan derden worden verstrekt.

