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Brötchen-Initiative
Broodje-initiatief Virneburg
Eerste idee van het toekomstige concept begint
Aangezien er in Virneburg geen bakkerij (filiaal) meer is, missen velen vooral de verse
broodjes op zaterdag.
Dit is nu verholpen:
• We zijn een partnerschap aangegaan met de bakkerij Engels in Nachtsheim omdat
? ambachtelijke, smakelijke gebakwaren
? uitgebreid bereik
? redelijke prijzen
? van de gemeente - de omzet blijft "thuis"
• Iedereen kan bellen onder het telefoonnummer. 02656-8384 of per e-mail aan
bi@virneburg-eifel.de [1] met het onderwerp "rollen" een bestelling tot vrijdag 9:00 uur
bezorgen
? z. Op dit moment kunt u kiezen uit 27 posities van rollen tot Frans witbrood
? Elke bestelling per e-mail ontvangt een bevestiging dat de bestelling is geaccepteerd.
Als de bevestiging ontbreekt, vraag het ons dan
• als u altijd hetzelfde wilt bestellen, kunt u uw bestelling markeren als een abonnement
? kan natuurlijk ook worden gewijzigd of opgeschort voor individuele bestellingen
• op bi@virneburg-eifel.de [2] kan een prijslijst worden aangevraagd of gedownload van
de website (zie hieronder)
• Iedereen die mee wil doen, betaalt 5€ als een debet - die hij natuurlijk weer krijgt als hij
weggaat
• Iedereen die meedoet, vrijwaart de eredeelnemers van enige aansprakelijkheid in verband
met zijn bestelling (bijvoorbeeld verkeerde of verkeerde leveringen). We zijn er zeker van dat
we dergelijke gebreken bij de bakkerij voor vergoeding kunnen verhelderen
• de bakkerij ontvangt een anonieme bestelling
• Bestellingen worden in de juiste volgorde ingepakt, door ons opgehaald en volledig
betaald
• De bestelling kan op zaterdag vanaf 08.00 uur worden opgehaald en betaald (breng het
juiste bedrag en eventueel de ophaallocatie aan) in Virneburg

? Burgblick 18 voor klanten van Burgblick
? Talstraße 2 voor alle anderen
• Het is nu ook mogelijk om een aanbetaling te doen, vanwaaruit de betreffende bestelling
wordt afgetrokken - als iemand niet elke keer wijzigingen wil aanbrengen
• voor alle bestellingen en gelddeposito's wordt een accountbewijs per orderer geleid (in
een computertabel)
Met dit initiatief willen we de toevoer van vers voedsel in het dorp nieuw leven inblazen en
een stukje levenskwaliteit terugbrengen naar Virneburg. Het is een eerste stap naar een
langetermijnaanpak, waarbij we de ideeën en hulp van veel Virneburger goed kunnen
gebruiken.

Het broodje-initiatief (BI)
in de context van het toekomstige concept Virneburg
veranderd van 11.04.2019
Anhang:
prijslijst broodje-initiatief - bakkerij Engels, Nachtsheim [3]
Gebouwd met Drupal
Bron-URL (modified on 2019-05-24 16:55): https://virneburg-eifel.de/?q=nl/bi_nl
Links
[1] mailto:bi@virneburg-eifel.de?subject=rollen
[2] mailto:bi@virneburg-eifel.de?subject=prijslijst
[3] https://virneburg-eifel.de/sites/default/files/downloads/preisliste-bi-virneburg.pdf

