
WAT KRIJG JE OP JE BORD? 
 
Een volwaardig middagmaal dat bestaat uit: soep, aardappelen, vlees of vis, 
groenten en een dessert. Het menu is voldoende afwisselend.  
Op vrijdag krijg je het menu voor de volgende week. 

Volg je een dieet, laat het ons weten! 
Bezorg een medisch attest waarop 
vermeld staat welk dieet je moet volgen. 
Dieetmaaltijden (zonder zout, vet, 
suiker,…) zijn verkrijgbaar. Ben je allergisch 
voor bepaalde ingrediënten (melk, soja, 
gluten, …) we houden rekening met je 
speciale wensen zodat je geen voeding 
krijgt die je niet mag eten. Het wekelijks 
menu wordt dan door de diëtiste 

aangepast.  
Op vrijdag of de dag voor een feestdag die in de week valt, kan er een koude 
maaltijd geleverd worden.  
 
 
 

WANNEER WORDT JE ETEN GEBRACHT? 
 
De maaltijd wordt klaargemaakt door het OCMW van Tielt-Winge. 
Wij bestellen ons aantal maaltijden een dag op voorhand vóór 15u. 
In principe worden de maaltijden iedere werkdag (dus niet op zaterdag, 
zondag en feestdagen) etensklaar geleverd tussen 11 en 13 uur. Dit gebeurt 
over de hele fusiegemeente Bekkevoort, volgens 2 vastgestelde routes. 
Hiervan kunnen we om praktische redenen niet afwijken.  
Het uur waarop we bij jou langskomen, hangt dus af van jouw plaats in de 
route. 
 
 
 

HOE WORDT JE ETEN GELEVERD? 
 
Het eten wordt geleverd in inox schotels, sommige gerechten in plastieken 
doosjes.  
De levering gebeurt volgens de normen van de voedselveiligheid. Warme 
gerechten hebben minstens een temperatuur van 65 graden Celsius, koude 
gerechten maximum 7 graden Celsius. Hiervoor zijn onze bestelwagens 
uitgerust met een kast om het eten warm te houden en een koelkast voor 
koel vervoer. Regelmatig gebeurt er controle op de temperatuur. 
De weekendmaaltijd wordt koud geleverd in een inox schotel. Je kunt ze NIET 
in de microgolfoven zetten om op te warmen.  
 
 

WAAROP MOET JE LETTEN? 
 
 Eet de maaltijd zo vlug mogelijk na ontvangst op 
 Laat het hoofdgerecht afgedekt tot de soep gegeten is 
 Plaats koude gerechten direct na ontvangst in de koelkast 

(bijvoorbeeld pudding, koude schotel, weekendmaaltijd, …) 
 De tijd tussen de levering van de warme maaltijd 

en het opeten ervan mag nooit langer zijn dan 24 
uren, indien bewaard in de koelkast. De 
weekendmaaltijd kan langer bewaard worden. Het 
OCMW-bestuur is niet aansprakelijk als de maaltijd 
niet op de juiste temperatuur bewaard wordt 

 De inox schotels mogen NOOIT op het vuur of in de 
microgolfoven gezet worden 

 We verwachten dat je het materiaal zo goed mogelijk afwast en bij de 
volgende levering mee teruggeeft. De inox schotels worden in de 
namiddag op het OCMW nog extra afgewassen in een 
vaatwasmachine.  

 De plastieken doosjes moeten niet teruggegeven worden. 
 Als er een dag is dat je geen maaltijd moet hebben, laat het dan 

minstens 2 dagen op voorhand weten aan de 



dienstverantwoordelijke of de maaltijdbedeelster. Anders wordt het 
eten aangerekend, tenzij uitzonderlijke omstandigheden de 
afwezigheid verantwoorden (bv. dringende opname in het 
ziekenhuis) 

 Ben je niet thuis en wil je toch een maaltijd geleverd hebben, zeg het 
dan aan de bedeelster. Er kan een plaats afgesproken worden om de 
schotels te zetten. Door het op voorhand te zeggen vermijd je ook dat 
ze gaat denken dat er met jou iets ernstigs is voorgevallen omdat je 
niet opendoet. 

 
 

HOEVEEL KOST EEN MAALTIJD? 
 
Iedereen betaalt dezelfde prijs ongeacht het inkomen. De maaltijden kosten 
evenveel, ook de dieetmaaltijden en die zonder allergenen. Er is geen aparte 
prijs voor soep, hoofdschotel of dessert. Momenteel kost een maaltijd € 7,88. 
Jaarlijks worden in januari de prijzen aangepast aan de index van de 
consumptieprijzen. 
 
 

HOE MOET JE BETALEN? 
 
Maandelijks ontvang je een factuur. Daarop staat het aantal maaltijden 
vermeld dat bij jou geleverd is. 
De betaling kan via overschrijving op de rekening van het OCMW of met een 
domiciliëring. Het OCMW regelt dan de betaling rechtstreeks met je bank. 
Het document voor domiciliëring is verkrijgbaar bij de 
dienstverantwoordelijke. Je kunt niet betalen aan de maaltijdbedeelster.  
Als je betalingsmoeilijkheden hebt, contacteer dan zo snel mogelijk het 
OCMW om een oplossing uit te werken. 
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Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort 
 013 46 05 94  

 thuisdiensten@ocmwbekkevoort.be 

 www.bekkevoort.be/OCMW 
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