UW VOORDELEN:
Geyskens Delikatessen werkt met een no-nonsense ingesteldheid: als klant kan u op ons bouwen en rekenen, zonder loze
beloftes.
Met ons als huisleverancier kan u zich met een gerust hart toeleggen op het bereiden en verwerken van onze kwaliteitsproducten.

PRODUCTKEUZE
- Meer dan 2.500 artikelen in voorraad

- Levering tot in uw koelcel: geen verkeersellende, geen tijdverlies én HACCP-conform
- Lage aankoopdrempel; geen onnodige
hoge volumes
- Dagelijkse levering, betere rotatie

SERVICE
- Geyskens levert gratis vanaf 125 euro

- Producten voor professioneel gebruik

- De dag na uw bestelling kan reeds geleverd
worden

- Verse topkwaliteit

- Hoge betrouwbaarheid van leveringen

- Opvolgen nieuwe trends

- Onze consulenten staan ter uwer beschikking

SCHERPE PRIJZEN
- Gans het jaar concurrentiële prijzen
- Regelmatig promoties

- Enkel B2B

EENVOUD

- Beste producten voor elk budget

- Bestellen is eenvoudig én op uw noden afgestemd.

- Maatwerk voor aankoopvolumes

- Geyskens kan uw voorraadbeheerder zijn.

HOE UW BESTELLING PLAATSEN?
We voorzien alle klanten bij levering of op aanvraag een gepersonaliseerde en up-to-date bestellijst. Hierop staan de producten vermeld die U gebruikt.
Via uw login op onze website kunnen deze eveneens in PDF
gedrukt worden.
Een voorbeeld van zo’n document kan u zien op onze website
www.geyskens.be.
TIJDENS DE KANTOORUREN
Telefonisch: uw bestelling wordt genoteerd en ingepland.
Fax of mail of via de webshop
BUITEN DE KANTOORUREN:
is er een voorbehoud mogelijk voor producten op bestelling of
deze in productie.
Telefonisch: mogelijk via antwoordapparaat
Fax, mail of via de website www.geyskens.be

Het is aangewezen om, indien mogelijk, bestellingen zo tijdig
mogelijk te plaatsen. Dit is uw sterkste garantie voor een volledige levering. Vers verwerkte producten verwachten we de
bestelling voor de middag.
Voor de bestellingen die tijdens kantooruren geplaatst worden,
is een volumekorting voorzien. Meer info bij uw consulent.
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