Meer dan een maaltijd

Win prachtige prijzen
met de cadeaukalender

Maak kans op de mooiste
prijzen met de cadeaukalender!
Wat fijn dat u klant bij Eten met gemak bent! Om dit te vieren geven
wij elke maand prachtige cadeaus weg met onze cadeaukalender.
Wij waarderen u namelijk enorm als onze klant en willen u graag
bedanken. Daarom maakt u elke maand kans op leuke cadeaus
en door het jaar heen strooien we zelfs met leuke cadeaus voor
iedereen! Welke prijs wilt u in de wacht slepen?

Johnny
Uw kok

‘

We zijn erg blij met u als onze
vaste klant. Daarom maakt u elke
maand kans op mooie cadeaus!’

Hiernaast kunt u alvast de mooie
prijzen bekijken die wij elke maand
weggeven.
Ook vindt u hier en daar een hint
naar het te winnen cadeau, weet u
al wat het is?
We leggen u graag uit hoe u kans

Hoe werkt het?
• Als vaste klant maakt u elke maand
automatisch kans op deze prijzen.
• Elke maand verloten wij één of
meerdere cadeaus. In december
ontvangt iedereen een cadeau, dus
gegarandeerd prijs!
• Wanneer u de trotse winnaar

maakt op deze fantastische

bent van een prijs*, nemen wij

cadeaus!

telefonisch contact met u op en

* Alle getoonde prijzen zijn onder voorbehoud
van beschikbaarheid.

zorgen we ervoor dat deze zo snel
mogelijk naar u toe komt!

Elke maand
een verrassing
Januari:

met de cadeaukalende r

10x

Een goed
begin met een
warme maaltijd

Bent u een
echte puzzel
koning(in)?

We trappen het jaar goed
af met een heerlijk winters
pakket (t.w.v. 5
maaltijden) om
lekker bij op te
warmen.
April:

Extra genieten
van Pasen

10x

Eropuit met...

5x

5 in 1 multi opener

5x

...een waterdichte
smartphonehouder voor
op uw fiets. Stippel
gemakkelijk elke
route uit!

Samsung tablet
Maak kans op een Samsung tablet!
specificaties:
• Samsung Galaxy Tab A10.1
(versie 2020)
• Opslaggeheugen van 32GB
• 8 pixel camera
• Wifi en 4G

1x

Augustus:

10x
Op wereldreis
met Eten met gemak

...de Spoordeelwinkel
cadeaukaart van NS
(t.w.v. €75). Kies uw uitje,
bestel de (trein)kaartjes en
ga er lekker een dagje opuit!
Oktober:

Meet comfortabel, snel en
nauwkeurig uw bloeddruk
met deze handige
bloeddrukmeter.

Juni:

Mei:

Met dit smakelijke
cadeau geniet u extra van de
paasdagen! Weet u al wat het is?

Een dagje
weg met...

Meten
is weten

Laat uw puzzeltalent zien
met één van de 15 Jan van
Haasteren puzzels.

›› hint

Juli:

15x

Februari:

5x

Maart:

Gaat u mee op vakantie met ons?
Met dit wereldse maaltijdpakket
(t.w.v. 5 maaltijden) geniet u van
smaken van over de hele wereld!

15x

Op vraag van velen opnieuw op de
cadeaukalender: de multi opener!
Ideaal om allerlei soorten flessen
en blikken makkelijk en met weinig
kracht te openen. 5
functies: bierflessen
en plastic flessen
opener, blikjes
heffer, potten- en
blikopener.

November:

5x

Activity
tracker
Met deze waterdichte
activity tracker meet u
eenvoudig al uw sport en
fitnessactiviteiten. Met
ingebouwde stappenteller
en hartslagmeter. Ook
geschikt om tijdens het
zwemmen baantjes mee
te tellen.

15x

September:

Leuke spellen
voor de herfst
De dagen worden korter,
hoog tijd om binnen een
gezellig spel te doen. Met
o.a. qwixx, keer op keer
en skipbo.

December:
›› hint

iedereen

Wie zoet is...

...krijgt lekkers. Dit jaar komt
Sinterklaas bij iedereen langs!

Wij koken
speciaal voor u
Vanuit onze keuken brengen wij graag een lach in uw dag.
Aandacht voor eten draait namelijk om aandacht voor
u. Aandacht voor de verse ingrediënten, het bedenken,
samenstellen en koken van de versbereide gerechten en
aandacht voor uw persoonlijke eetwensen.
Omdat we zo blij zijn met u al onze vaste klant, geven we het
hele jaar door leuke cadeaus weg.
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Professioneel
gekookt

Groot
assortiment

Zelf uw maaltijd
samenstellen

Persoonlijke
service

Flexibele
bezorging

Eten met gemak
info@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl
facebook.com/etenmetgemak
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