
Alle info ivm bestellingen eindejaar 2022 -2023 
  

Alle bestellingen voor Kerstavond dienen online te gebeuren via www.slagerijwitdouck.be/eindejaar. 
 Kerstdag 
 2e Kerst 
 Oudejaarsavond 
 

Bestellingen per telefoon/mail/in de winkel zelf zijn niet mogelijk!  Bestel tijdig!!! 
 

 

 

Onze winkel zal op de dag van Kerstavond in de voormiddag gewoon open zijn. 
Bestellingen zijn af te halen in de namiddag van 13u tot 15u.  Dan is de winkel niet meer gewoon open. 
Op Oudejaarsavond zijn wij enkel open voor afhalingen tss 10u en 12u. 

_____________________________________ 

Enkel wat vooraf besteld is, kan op de afhalingsmomenten afgehaald worden aan de zijkant (onder onze 
carport) of in de winkel zelf. 

____________________________________ 

 
Opgepast!  Bij het afhalen van uw bestelling kan niets van de winkel nog bij gevraagd worden! 

 

Onze openingsuren tijdens de eindejaarsperiode 

  Donderdag 22/12/2022  open 8u – 12u15 en 13u30 – 18u 

  Vrijdag 23/12/2022  gesloten 
 
  Zaterdag 24/12/2022  open 8u – 12u 
      afhaling bestellingen 13u – 15u 

  Zondag 25/12/2022  enkel afhaling bestellingen 10u30 – 11u 

 

  Donderdag 29/12/2022  open 8u – 12u15 en 13u30 – 18u 
 
  Vrijdag 30/12/2022  gesloten 
 
  Zaterdag 31/12/2022  enkel afhaling bestellingen 10u – 12u 
 
  Zondag 01/01/2023  gesloten (verlof tem 06/01/’23) 

 
Buiten deze dagen gelden onze normale openingsuren! 



U kan alles vooraf bestellen, zowel gerechten van onze feestfolder als alle andere verse vlees- en 
charcuteriewaren.  Enkel wat online besteld is, zal worden klaargezet. 

_____________________________________ 

TIP: kijk of vraag goed na op welke naam er besteld werd om misverstanden te vermijden! 

Wij aanvaarden betaling met cash en bancontact. 

Maaltijdchequeskaarten enkel in de winkel zelf. 

Gelieve in opmerking door te geven als u een factuur wenst met de facturatiegegevens. 

_____________________________________ 

 
Hou rekening met eventuele waarborg bij gerechten of schotels. 
Afwijkingen op gerechten worden om organisatorische redenen in deze drukke periode niet toegestaan! 

_____________________________________ 

Onze dagdagelijkse webshop zal open blijven tem donderdag 22/12/’22. 
Deze wordt tijdelijk afgesloten van zaterdag 24/12/’22 tem vrijdag 6 januari ’23. 

____________________________________ 

 
Wij doen onze uiterste best om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Alvast bedankt voor uw geduld en respect bij mogelijke drukte tijdens het afhaalmoment. 

____________________________________ 

 

Mogen wij vriendelijk vragen om uw bestelling niet tot het laatste moment uit te stellen maar tijdig te 
plaatsen aub?  Bestellingen/gerechten zullen worden gelimiteerd naargelang onze capaciteit.  VOL = VOL!! 

Op do 22/12 (Kerst) en do 29/12 (Oudejaar) worden alle bestellingen hoe dan ook afgesloten. 

 Alvast dank voor uw begrip. 

 

 

Wij wensen u allen een Gezellige Kerst & Smaakvol Eindejaar toe! 
 
 
 

Team Witdouck xxx 


