
Food Connect blijft maaltijden bezorgen tijdens lockdown 
 

We kunnen ons voorstellen dat u, naar aanleiding van de mededelingen gisteravond van het 

kabinet, wat vragen heeft over de maaltijdbezorging van Food Connect. Graag stelt Food Connect u 

gerust: ze blijven de maaltijden thuisbezorgen tijdens deze lockdown, zoals u van ze gewend bent. 

 

Food Connect kookt haar maaltijden in de Almelose keuken met de grootst mogelijk zorg en onder 

strenge hygiënevoorschriften. De maaltijden worden vervolgens persoonlijk en op veilige wijze door 

hun eigen, vertrouwde bezorgers bij u thuisbezorgd.  

 

Veilig blijven in coronatijd: laat Food Connect voor u koken 

In deze tijd is ‘elkaar helpen’ belangrijker geworden dan ooit tevoren. Food Connect staat daarom 

graag klaar voor u en de mensen om u heen, ook tijdens de feestdagen. Door heerlijke voor u te 

koken en dit veilig bij u thuis te bezorgen, helpen wij u graag veilig door deze harde lockdown heen. 

 

Voordelen van maaltijden bestellen 

• Heerlijke, verse en lekkere maaltijden, speciaal voor u gekookt 

• U hoeft de deur niet uit voor uw avondmaaltijd, wij bezorgen dit veilig bij u aan huis 

• Binnen 10 minuten aan tafel met een heerlijke verse maaltijd: u hoeft de maaltijd alleen even 

te verwarmen in de magnetron of oven 

• U betaalt veilig achteraf en zit niet vast aan een abonnement 

• Probeer het vrijblijvend en voordelig: bestel een proefpakket van 3 maaltijden voor €15,- of 5 

voor €20,-, gratis thuisbezorgd. Bestellen kan door te bellen naar 0 888 – 10 10 10 of via 

https://marente.uwmaaltijd.nl/proefpakket  

• Indien u lid bent van de ledenservice, profiteert u van gratis bezorging op eventuele 

vervolgbestellingen. 

• Als u in december en januari een proefpakket bij Food Connect bestelt, maakt u ook nog 

eens kans dat u dit proefpakket geheel gratis ontvangt. Meer informatie daarover vindt u 

hier. 

 

We staan graag voor u klaar en wensen u veel liefde, kracht en gezondheid toe in deze lockdown. 

https://marente.uwmaaltijd.nl/proefpakket
https://foodconnect.nl/nieuws/food-connect-strooit-december-gratis-maaltijden/

