Boodschappenservice
Omschrijving
Zelfstandig boodschappen doen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wanneer u slecht ter
been bent, kan de route naar de supermarkt al te lang zijn. Om van het gesjouw met een tas
vol zware boodschappen nog maar te zwijgen.
De boodschappenservice bezorgt de boodschappen bij u thuis. Hiervoor is een productenlijst
beschikbaar, waarop u de gewenste boodschappen kunt aangeven.

Voor wie is de boodschappenservice bedoeld?
In principe kan iedereen gebruik maken van de boodschappenservice. De voorwaarden
kunnen wel per leverancier verschillen.

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig om gebruik te kunnen maken van de boodschappenservice.

Aanvraagprocedure
Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met Wmo-loket elz, starpunt voor welzijn,
zorg en wonen. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende
leverancier. U kunt hier navragen wat de voorwaarden en kosten zijn om gebruik te kunnen
maken van de boodschappenservice.

Eigen bijdrage?
Ja, u moet zelf betalen voor de boodschappen en bezorgkosten.

Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl
Locatie Etten-Leur
Loket:
Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op
afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert
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Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl folder ja
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja

Leveranciers
Albert Hein Webwinkel
Telefoon:
0800-0305 (gratis nummer)
Internet:
www.ah.nl daarnaast kan er in Zundert ook telefonisch en in de winkel
besteld worden. In Etten-Leur alleen via www.ah.nl
Folder beschikbaar: nee
Werkgebied:
Etten-Leur Zundert Achtmaal Wernhout Rijsbergen
Voorwaarden:
Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan de boodschappenservice van AH
Bezorging:
Maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 22.30 uur.
Bezorgkosten:
Variërend van € 2,50 tot € 12,95 afhankelijk van het moment dat er gekozen wordt voor
bezorging. Het minimumbestel bedrag is € 70,00. De allerhande box wordt gratis bezorgd
vanaf 3 gerechten.
Betaling:
Pinbetaling

Jumbo
Telefoon:
0800-0220161
Internet:
www.jumbo.com of jumbo app
Folder beschikbaar: nee
Werkgebied:
Etten-Leur
Voorwaarden:
Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan de boodschappenservice van jumbo
Bezorging:
maandag t/m zaterdag: 10.00-13.00
14.00-16.00
18.00-21.00
Bezorgkosten:
Wanneer de boodschappen opgehaald worden bij een Pick Up Point is het minimale
bestelbedrag 25 euro. Vanaf een bestelling van 50 euro worden de boodschappen
thuisbezorgd.
Bij iedere bestelling betaald u bestelkosten. Iedere 4 weken zijn er aanbiedingen waarbij u
géén bestelkosten hoeft te betalen.
De bestelkosten voor thuisbezorgen zijn 6 euro. Bij aankoop van minimaal 70 euro aan
boodschappen, krijgt u 1 euro korting op uw bestelkosten. Bij aankoop van een aantal
speciaal geselecteerde producten hoeft u geen bestelkosten te betalen.
Betaling:
Pinbetaling
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PLUS van Eekelen
Adres:
St.Bavostraat 50
4891 CJ Rijsbergen
Telefoon:
076-5
2 0
Email:
cveekelen@plussupermarkt.nl
Internet:
www.plus.nl
Folder beschikbaar: nee
Werkgebied:
Zundert Achtmaal Wernhout Rijsbergen
Bezorging:
Maandag t/m zaterdag tijdens openingstijden
Bezorgkosten:
Bij bezorging in Zundert, achtmaal en wernhout worden de volgende kosten berekend:
Maandag tot en met donderdag € 2,50 en op vrijdag en zaterdag € 5,--.
Minimumbestelbedrag is € 25,00.
Bezorging in Rijsbergen is gratis.

Attent Bouwman
Adres:

St Antoniusstraat 36
4721 AN Schijf
Telefoon:
0165-341352
Email:
info@attentschijf.nl
Internet:
www.attentschijf.nl
Folder beschikbaar: nee
Werkgebied Schijf, Zundert, Rijsbergen, Sprundel, st. Willebrord, Rucphen Effen,
Roosendaal en Etten-Leur
Mogelijkheden:
1. U zoekt de boodschappen zelf uit in de winkel
2. U geeft uw bestelling telefonisch door op 0165-341352
3. U mailt uw bestelling naar info@attentschijf.nl
Voorwaarden:
Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan de boodschappenservice van
AttentBouman.
De woning moet wel makkelijk te bereiken zijn met de auto.
Bezorging:
Bestellingen minimaal de dag van te voren opgeven voor 12.00 uur.
Bezorgkosten:
Boodschappen in Schijf boven € 50,00 wordt gratis thuis bezorgd. Onder dit bedrag en
buiten de bebouwde kom wordt er € 1,35 berekend.
Voor Sprundel, St Willebrord, Rucphen, Zundert en Wernhout zijn de bezorgkosten € 2, 0
met een minimale afname van € 50,00.
Voor Rijsbergen, Effen, Etten-Leur en Roosendaal zijn de bezorgkosten € 3, 5 met een
minimale afname van € 50,00.
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Coop
Adres:
Telefoon:
Email:
Internet:
Folder beschikbaar:
Werkgebied:
Bezorging:
Bezorgkosten:

Pastoor de Bakkerstraat 15
4885 AK Achtmaal
076-5985230
VanBedaf.Achtmaal@coop.nl
www.coop.nl
nee
Achtmaal, buiten Achtmaal in overleg
in overleg
Vanaf € 40,00 thuisbezorgd. Bezorgkosten € 5,00.
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