U draagt
zorg voor
uw werk...

...wij dragen
zorg voor uw
boodschappen!

Webwinkel
24 uur per dag winkelen
IN 4 STAPPEN ZIJN UW ONLINE
BOODSCHAPPEN BESTEL D
Ga naar www.bonisupermarkt.nl/webwinkel

Selecteer uw producten

Selecteer uw bezorg- of afhaaldatum en tijd

Reken af met uw pinpas bij de bezorger

ZAKELIJK

Afhalen of bezorgen,
aan u de keuze
Voor € 4,95 of € 5,95 bezorgen wij uw
boodschappen.
Zelf afhalen bij een Boni supermarkt
in de buurt kan ook, gedurende de
openingstijden. Geef aan wanneer
u langskomt en uw krat met
boodschappen staat dan keurig gevuld
en gekoeld voor u klaar.
Deze service kost slechts € 3,50.

Tijd besparen met
Boni Webwinkel!
Bestel bij Boni Webwinkel gemakkelijk uw zakelijke boodschappen en wij bezorgen
deze wanneer het ú uitkomt. Boni Webwinkel biedt u een compleet supermarkt
aanbod met dezelfde lage prijzen en acties als in onze supermarkten. Dus een
uitgebreid assortiment A-merken en eigen merken, het beste vers, het lekkerste
vlees en heerlijk brood. Dat is wat wij noemen, lekker makkelijk!

• Lage bezorg- en afhaalkosten
• Eenvoudig in gebruik: u bespaart tijd
• Bestellen wanneer u wilt
• Vandaag voor 12:00 uur besteld:
morgen in huis
• Laten bezorgen of afhalen op een
door u geselecteerde datum en tijd
• Keuze uit een volledig assortiment
houdbare, verse en diepvriesproducten
• Dezelfde lage prijzen en onze
vertrouwde kwaliteit
• Wekelijkse aanbiedingen

Webwinkel

24 uur per dag winkelen

• Veilig betalen in de winkel of met
uw pinpas bij de bezorger of
per incasso
• Dat is wat wij noemen:
lekker makkelijk!

Wij bevoorraden
o.a.: - Kinderdagverblijven

Vragen?
Benader de bedrijfsleider
van uw Boni, mail naar
klantenservice@bonisupermarkt.nl
of bel 033-247 31 31

De voordelen van
Bonisupermarkt.nl

Doe de postcodecheck op www.bonisupermarkt.nl/webwinkel
en kijk of wij bij u bezorgen en of u uw boodschappen
in uw Boni kunt afhalen.

www.bonisupermarkt.nl/zakelijk

- Bedrijfskantines
- Onderwijsinstellingen
- Zorginstellingen
- Verenigingen

