
vanaf € 6,50per maaltijd(400 gram)

Gemak, gezond en niet te duur
Onze kant en klare maaltijden worden ambachtelijk bereid door onze koks met verse 

gezonde maaltijd en weinig zout en vet.

De keuze is reuze!
Bij versmaaltijden.nl hebben we werkelijks wisselende maaltijden.
Budget maaltijden:
vooraf samengestelde Hollandse pot maaltijden, gewoon een lekker prakkie!
400 gram voor € 6,50
Compleet maaltijden: 
meerendeel eenpansgerechten uit de buitenlandse keuken, 
denk hierbij aan lasagne, nasi met saté, quiches en stoofpotjes.
400 gram voor € 7,50
Stel zelf uw maaltijd samen: “Deze maaltijden zijn ook natriumarm verkrijgbaar”
zelf uw maaltijd samenstellen met de componenten die u lekker vindt. 
U kiest zelf uw vlees / vis of vleesvervanger, daarbij uw groente en 
aardappel of rijst  garnituur. 
400 gram voor € 7,50.

Maak het af:
Voor de maaltijd eerst nog een soepje of slaatje of na de maaltijd een heerlijk toetje of 
extraatje? Dit kunt u er iedere week eventueel extra bij bestellen.

Online bestellen!
Als u onregelmatig of incidenteel gebruik wilt maken van onze lekkere en 
gezonde maaltijden dan is online bestellen via www.versmaaltijden.nl handig voor u.
• Kies uw week
• Kies uw maaltijd(en)

• Veilig afrekenen door middel van Ideal
(of achteraf betalen op een maandfactuur)
“Bestel een week van te voren om zeker te zijn van uw bestelling”

Bestelformulieren
Kunt u niet met internet overweg? Geen probleem! U kunt zich bij ons inschrijven en u 

bestellen. De bezorger van uw maaltijden neemt meteen uw bestelformulier voor de volgende 

contant geld in huis te hebben.
Wij bezorgen iedere week uw koelverse maaltijden tot in uw koelkast als u dat wenst.

Gratis bezorgservice
Versmaaltijden.nl biedt een gratis bezorgservice voor mensen die minimaal 3 
maaltijden per keer afnemen, met een minimum totaalbedrag van € 22,50.
Wilt u regelmatig gebruik maken van onze verse maaltijden dan maken wij het u 
graag gemakkelijk. De maaltijden zijn na levering 1 week houdbaar in de 
koelkast op 2 graden celsius.

Opwarmen van de maaltijden
U kunt de maaltijden opwarmen in de magnetron ongeveer 3 minuten op 650 watt. 
Prik voordat de maaltijd in de magnetron gaat gaatjes in het folie. 

in bruikleen helemaal gratis. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Kennismaken met Versmaaltijden.nl

Gratis bezorgd.
Bestel hem via de webshop, neem telefonisch contact met ons op of 
bestel het in de winkel.
 
www.versmaaltijden.nl, info@versmaaltijden.nl, 0174 - 631641 di t/m vr  9.00-15.00 uur 

Versmaaltijden.nl is méér smaak, voedingswaard en gemak!

Geen mogelijkheid of zin om te koken?
Maar wel graag vers, lekker en gezond eten!


