Opnieuw Natuurpuntvlees in Gent
Binnenkort kun je weer natuurpunt-vlees bestellen. VEEAKKER, het slagersbedrijf waarmee natuurpunt
samenwerkt, heeft zich gereorganiseerd. We gaan opnieuw van start met de verkoop en levering van diverse
soorten vlees, van Galloway runderen of van schapen die grazen in natuurgebieden van natuurpunt en
andere organisaties.

Wat blijft hetzelfde?



Met jouw bestelling steun je de projecten van natuurpunt Boven-Schelde. Hiervoor moet je je wel
aanmelden als Natuurpunt klant (zie verder).
De leveringsplaatsen (opnieuw telkens op een zaterdag) blijven dezelfde: de parking van OCP Polderbos,
Polderbos 20 in De Pinte (14u55 tot 15u25) en de parking van het Gemeenschapscentrum Groenendal,
Brandegems Ham 5 in Merelbeke (16u40 tot 17u10).

Er zijn ook veranderingen






Vanaf nu komen er maandelijkse leveringen. De data maken we bekend via de website van natuurpunt
Boven-Schelde, het tijdschrift Groenlink en de website van VEEAKKER. Bestaande klanten krijgen ook via email bericht van VEEAKKER (dus na deze mail niet langer van ons).
Je kunt vanaf nu ook vis van Pintafish bestellen. De vis is gevangen door de VLAAMSE DUURZAME KUSTVISSERS in
samenwerking met het INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK.
Bestellen doe je via de website van VEEAKKER. Hieronder lees je hoe je dat in enkele simpele stappen
uitvoert.
Bij de levering is er nu mogelijkheid om met
te betalen.

En dan nu naar de webshop …
Het aanmelden als klant op www.veeakker.be gebeurt snel en eenvoudig.





Kies op de website -> webshop
Kies vervolgens -> log-in
Kies -> Nieuwe gebruiker
Vul al jouw gegevens in



Vergeet niet – Bent u natuurpunt-klant? - aan te vinken: anders krijgen wij geen commissie op jullie
bestelling (maar jullie betalen evenveel)!
Kies -> Naar stap 2 van 2
Onder de kaart kun je jouw favoriet afhaalpunt kiezen bij – Selecteer uw punt
Klik vervolgens – als standaard instellen
Je krijgt nu een code, die je ook per e-mail krijgt.
Je kunt nu beginnen bestellen in de webshop bij producten.
Let op! Bij het bevestigen van de bestelling opent een nieuw blad en moet je nogmaals bevestigen.








Heb je problemen met het inloggen of bestellen via de webshop, contacteer dan info@veeakker.be of bel Jan
Versteden, 0478-69 22 26.

Leverdata & besteldata
Levering
Zaterdag 9 november 2013
Zaterdag 7 december 2013

Bestelling ten laatste
Zondag 3 november om 24 uur
Zondag 1 december om 24 uur

Bestel je na de opgegeven deadline, dan komt jouw bestelling op de lijst van de volgende levering.

