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Warme maaltijden Lelystad

Houdt u van lekker eten en wilt u elke dag genieten van een gezonde maaltijd die vers bereid is? Vindt u 
het belangrijk dat deze maaltijd warm geleverd wordt en u niet zelf de maaltijd op hoeft te warmen? Dan 
bent u bij Woonzorg Flevoland aan het goede adres! Wij bieden als enige in Lelystad warme maaltijden 
aan, waardoor u gelijk kunt genieten. Iedere dag bereiden onze koks een heerlijk bereide maaltijd voor u, 
maar ook voor uw familie of vrienden. Waar mogelijk gebruiken we verse streekproducten of biologische 
ingrediënten. Wij bezorgen onze maaltijden graag bij u thuis!

Middag- of avondbezorging
Wij kunnen de warme maaltijden ’s middags of ’s avonds bij u thuis bezorgen. De keuze is aan u. Kiest u 
voor middagbezorging, dan bezorgt onze chauffeur de maaltijd tussen 12.00 en 14.00 uur. Heeft u liever een 
avondmaaltijd? Dan bezorgt onze chauffeur de maaltijd tussen 17.00 en 19.00 uur. Een voorkeur voor een 
specifieke bezorgtijd opgeven is helaas niet mogelijk.

Hoe werkt het?
Elke week ontvangt u van onze chauffeur een menulijst. Daarop geeft u aan hoe vaak en op welke dagen 
u een warme maaltijd wilt ontvangen. U geeft de ingevulde menulijst voor donderdag weer mee aan de 
chauffeur, zodat wij uw keuze op tijd kunnen verwerken. Als u geen menulijst invult, ontvangt u ook geen 
maaltijden.  Heeft u een allergie, dieet, eet u halal of heeft u andere wensen? Geen probleem, onze koks 
houden hier rekening mee. U kunt uw wensen doorgeven aan de maaltijdadministratie. Zij helpen u graag.  

Wat kost een maaltijd?
Een maaltijd is een driegangenmenu en kost € 8,00 exclusief bezorgkosten van € 1,50 per adres. Zodra u 
zich aanmeldt, wordt met u overlegd over uw voorkeuren, eventuele allergieën en diëten en wordt aan u 
uitgelegd hoe de maaltijdbezorging werkt. U kunt betalen via een maandelijkse incasso. Hiervoor vragen wij 
u een formulier te ondertekenen, welke wij binnen vijf werkdagen na de bezorging van de eerste maaltijd van 
u retour ontvangen.

Wilt u ook warme maaltijden ontvangen?

U kunt via telefoonnummer 0320 229 107 op de volgende 
dagen met hen bellen voor meer informatie, het maken 
van een afspraak of het aanvragen van maaltijden:

maandag  09.00 tot 14.00 uur
woensdag  09.00 tot 14.00 uur
vrijdag   09.00 tot 14.00 uur

Onze medewerkers van de maaltijdadministratie helpen u graag.
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Eetwensenspreekuur
Iedere eerste maandag van de maand is er van 10.00 tot 10.30 uur een eetwensenspreekuur in 
de Hanzeborg. Tijdens het eetwensenspreekuur kunt u telefonisch of persoonlijk uw vragen en/of 
opmerkingen met betrekking tot de maaltijden bespreken. U kunt hiervoor bellen met 0320 229 107 .
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www.woonzorgflevoland.nl/thuiszorg

Woonzorg Flevoland, 
samen zorgen voor de mensen, 
altijd voor de mensen.

Hanzeborg
0320-229 111

Contact

Een maaltijd annuleren
Het kan gebeuren dat u een maaltijd wilt annuleren. Dit kan telefonisch en tot uiterlijk 24 van te voren. 
Mocht u bij het bezorgen van een maaltijd niet thuis zijn, dan zijn wij genoodzaakt om de maaltijd toch in 
rekening te brengen. 

Koningsbergenstraat 201A
8232 DC Lelystad




