
 «GOODFOOD VIA GOODMOVE»
MAALTIJD-AAN-HUISDIENST
 VAN GOEDE KWALITEIT 
PER FIETS!

Inschrijvingen :
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 12. uur 8.00 uur tot 12. uur  en van 
13.00 uur tot 16.30 uur13.00 uur tot 16.30 uur buj de dienst Hulp aan Huis.
De bestelling moet 48 werkuren van tevoren worden  
geolaatst en voor de weekend - en vakantieboekingen 
zijn reservaties 5 werkdagen op voorhand vereist.

Contact :
02/482 13 0502/482 13 05 of via ons e-mailadres: 
ssad@cpas-ocmwberchem.brussels.ad@cpas-ocmwberchem.brussels.
   
Levering:
Maandat t/m vrijdag van 11.00 uur tot 13.30 uur11.00 uur tot 13.30 uur in 
Sint-Agatha-Berchem. 
Op vrijdag worden de gerechten in het weekend 
bezorgd en voor feestdagen de dag ervoor.



 Project «Goodfood Via 
Goodmove»

Het OCMW van Sint-Agatha Berchem wil zijn 
begunstigden een dienst levering van maaltijden 
per fiets aanhuis aanbieden.  Voorheen werden haar 
diensten uitbesteed en geleverd met motorvoertui-
gen.
Voortaan worden de maaltijden gemaakt in onze 
eigen gemeentelijke keuken met het Goodfoodlabel 
(verse, lokale en biologische producten). 
GoodFood is een erkend Brussels label dat restau-
rants beloont met een duurzaam karakter en die 
onderdeel zijn van een milieuvriendelijke aanpak.

 De maaltijd wordt per fiets afgeleverd door me-
dewerkers van het OCMW die in inschakelingsbe-
trekking werken. Door deze aanpak willen we een 
lokale dienst, kwaliteit in onze gerechten en een 
luisterend oor bieden wanneer dat nodig is.
Levering 
De gerechten worden van maandag tot en met vri-
jdag tussen 11.00 en 13.30 uur 11.00 en 13.30 uur bereid en bezorgd. 
Houd er rekening mee dat het tijdstip van afleve-
ring niet exact is. Op vrijdag worden de gerechten 
in het weekend bezorgd en voor feestdagen de dag 
ervoor.



De maaltijden worden samengesteld door een 
diëtist en bestaan uit een soep, een hoofdgerecht 
en een dessert. Het is een warm gerecht dat elke 
dag verandert en door ons in onze keukens wordt 
bereid

U kunt dus kiezen tussen de standaardmaaltijd 
die dagelijks verandert, of de alternatieve maal-
tijd die de hele week hetzelfde blijft. Daarnaast is 
er op dinsdag en vrijdag (visdag) nog een derde 
mogelijkheid: een omelet. De gerechten kunnen 
worden aangepast aan uw dieet met een reeks 
opties: vegetarisch (donderdag), zout- of suiker-
vrij dieet, diabetisch dieet, gemalen of gesneden 
vlees, gemengd of niet.

De Tarieven
Voor maaltijden aan huis wordt € 6,50 in reke-
ning gebracht voor het normale tarief en € 4,70 
voor mensen die profiteren van de verhoogde 
interventie (BIM).
We vragen je om elke wijziging in je statuut (BIM 
of normaal) aan ons door te geven om de prijzen 
van je maaltijden zo snel mogelijk aan te kunnen 
passen.
De betaling gebeurt via een maandelijkse factuur 
die door het OCMW wordt opgestuurd. Betalen 
via een domiciliëring is mogelijk.

De Verpakking

De maaltijden worden geleverd in lichte,100% 
recycleerbare en geïsoleerde dozen waardoor het 
voedsel op temperatuur kan worden bewaard. 
Er hoeft geen borg betaald te worden, wij vragen 
alleen om de afgewassen doos de volgende dag 
weer mee te geven met de bezorger.

Unieke Maaltijden



 Waar kunt u onze diensten vinden?

 Bestelling

Contact
Voor elke aanvraag of elke annulering moet u onze 
dienst Hulp aan Huis op de hoogte brengen via
02 482 13 0502 482 13 05 of via ons e-mailadre ssad@cpas-ocmw-ad@cpas-ocmw-
berchem.brusselsberchem.brussels  2 werkdagen op voorhand om te 
vermijden dat uw aanvraag niet meer verwerkt kan 
worden.

N°91

N°124
N°120

De menukaarten worden tweewekelijks op papier 
meegegeven (ook beschikbaar op de website van het 
OCMW) en u ontvangt ook een bestelformulier om 
in te vullen.
Uw keuze van tweewekelijkse menu’s moet re-
chtstreeks aan de bezorger worden gegeven die het 
ingevulde bestelformulier zal ophalen.

Inschrijvingen vinden plaats van maandag tot vrijdag 
van 8.00 uur tot 12.00 uur8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 13.00 uur tot 16.30 
uur bij de dienst Hulp aan huis per telefoon op 02 482 
13 02 of per e-mail op sad@cpas-ocmwberchem.brus-sad@cpas-ocmwberchem.brus-
selssels. De bestelling moet 2 werkdagen op voorhand 
worden geplaatst; Voor weekend- en feestdagboekin-
gen zijn reservaties 5 werkdagen op voorhand vereist.


