
Telnr: 0494 90 43 68
Email: alison@djar.fit
www.djar.fit

djar.fitdjar_gent

Klantgegevens

Naam klant / bedrijf

Email

Telnr.

MENU Ingrediënten Grootte
(Klik aan)

Aantal
(Geef aantal djars op)

YELLOW DETOX Normal 
(€10)

Large 
(€13)

Normal 
(€10)

Large 
(€13)

ORIGINAL Parelcouscous - gele curry dressing - pompoen - pastinaak - appel - gepekelde wortel - 
dukkah kip (kruidenmix) - boerenkool - veenbessen. Allergenen: gluten - melk - sesam

VEGGIE Mozzarella

NOODLE BITE Normal 
(€10)

Large 
(€13)

Normal 
(€10)

Large 
(€13)

ORIGINAL Rijstnoedels - mangochutney - tomaat - paprika - gepekelde wortel - sojascheuten - bief-
stukreepjes - slamix - gedroogde uitjes. Allergenen: gluten - ei

VEGGIE Gemarineerde champignons

MIX VAN DJARS (Geef aantal personen op) 

AANTAL PERSONEN: 

Zijn er speciale wensen?

BESTELAANVRAAG
Via dit bestelformulier kan je slechts in enkele klikken 
je bestelling plaatsen bij DJAR. Bij eventuele vragen 
mag je ons altijd contacteren via alison@djar.fit
- Serve you soon!

EXTRA’S - prijs per stuk/pp. 
(Geef het aantal extra’s op.)

DESSERT - €4,50

Rijstpapje met rode vruchten & speculooscrumble

Plattekaas met speculoos, gestoofde peertjes & 
appel-perencompote

Aantal

Aantal

DRINKS - €3,00
Funky & healthy drinks in lijn met onze djars

Aantal

BITES & SNACKS - €2,50

Bananenbrood 

Power Bliss balls (2 stuks pp.)

Aantal

Aantal

BESTEK & SERVIETTEN - €0,10

Aantal

Datum:        /          /

Met welke allergieën moeten we rekening houden?



OPHALING LEEGGOED VRAGEN 
OF OPMERKINGEN?

LEVERING OF AFHALING? WANNEER?

SERVE YOU SOON!

BETALING

LEVERING

PAS OP: levering in en rond Gent kan vanaf 10 stuks!

Leveringsadres: 

AFHALING

Adres: Industriepark Drongen 15B, 9031 Drongen

ZELF HOUDEN

OPHALING

Voor bestellingen van meer dan 20 stuks bieden wij ook 

de optie ophaling aan. Tweemaal per week organiseren 

we met onze DJAR CAR heuse ophaalrondes.

We sturen je nog een heads up om het moment van 

ophaling mee te delen. Zo kun jij reeds de lege DJARS 

klaarzetten.

11u00

11u30

12u00

12u30

Anders: 

Cash bij afhaling / levering

Factuur

Bancontact / Payconic

(Duid je voorkeur aan.)

(Duid je voorkeur aan.)

(Duid je voorkeur aan.) (Duid je voorkeur aan.)

Contact

+32 474 35 13 84 

djar.fit

djar_gent

Deel je DJAR-moment!  

#djarpower 
#djartogether

?

€



EXTRA INFO

BESTELLINGEN < 20 stuks 

Bij kleine DJAR-bestellingen kan er besteld 
worden tot de werkdag vooraf voor 12u. 
Wij hebben een maximum aantal bestellin-
gen die wij kunnen aanvaarden doordat wij 
dagvers werken. 

Bestellingen kunnen geplaatst worden 
via dit formulier of via alison@djar.fit.  
Een bestelling is pas aanvaard nadat deze 
door ons wordt bevestigd.

BESTELLINGEN > 30 stuks

Voor grote bestellingen (>30 stuks), events  
of catering op maat, moeten bestellingen 
min. 5 werkdagen op voorhand geplaatst 
worden. 

Neem contact op met Danielle via  
danielle@djar.fit of 0474 35 13 84 en zij 
helpt je graag persoonlijk verder. 

LEVEREN

Wij leveren gratis in de Gentse stad 
en omliggende gemeenten vanaf 20 
DJARS. Indien het aantal van 20 DJARS 
niet bereikt is, wordt een transportkost 
van €1/DJAR aangerekend. De levering 
gebeurt tussen 11u30 en 12u30.

AFHALEN

Zelf je bestelde djars afhalen kan bij 
ons in Drongen: Industriepark 15B/001 
B-9031 Drongen. 

Geef een seintje en we zetten de 
DJARS klaar in de frigo!

BETALEN

Je kan cash betalen bij levering. Deze 
afrekening gebeurt door de DJAR- 
Ambassador. Of je kiest voor een  
factuur die je (maandelijks) wordt  
toegestuurd.

OPHALING LEEGGOED

Via hergebruik & recyclage wil DJAR 
haar steentje bijdragen aan het milieu. 
Wij stimuleren bedrijven dan ook om 
zich collectief in te zetten en de DJARS 
uit te spoelen en te stapelen in onze 
daartoe voorziene DJAR-bakken. 

Wij halen de uitgespoelde DJARS 
graag op bij de volgende levering.  
Zo kunnen wij ze hergebruiken en  
maken we samen onze ecologische 
voetafdruk kleiner.

€
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