Superdivers

Superdivers
Een kleinschalige woonvorm biedt vertrouwdheid, veiligheid en
structuur, maar vooral een fijne leefomgeving. Een plek waar uw
bewoners zich thuis voelen en waar hun welzijn altijd voorop staat.
Eten en drinken speelt daarbij een belangrijke rol. Gezellig samen de
maaltijd koken, waar mogelijk, en samen eten, kortom samen
genieten. Distrivers helpt u daar graag bij, want het welzijn van uw
cliënten is ook ons uitgangspunt.
Daarvoor is Superdivers onze oplossing. Met

Ons assortiment

dagelijkse benodigdheden, inspiratie en

ment supermarktproducten, huishoudelijke en

Superdivers bieden wij een ruim assortiment

U kunt bij ons terecht voor een ruim assorti-

ondersteuning bij het koken, slimme logistieke

drogisterij artikelen. Kortom alle boodschappen

oplossingen en hulp bij het creëren van een
huiselijke sfeer.

die een huishouden dagelijks nodig heeft. U
heeft de keuze uit a merken en huismerken.

Onze producten zijn in kleine verpakkingen en
per stuk te bestellen. Zo past alles altijd in de
koelkast en de keukenkastjes.

Uw menukeuze

Slimme logistieke oplossingen

Zelf koken of kant-en-klaar inkopen? Met

Bestellen gaat heel gemakkelijk via onze webshop.

bevat alle ingrediënten om de lekkerste gerechten

ele prijzen. Tegelijkertijd houdt u online exact uw

Superdivers is beide mogelijk. Het assortiment

te maken, deze bestelt u eenvoudig in onze webshop. Wilt u de maaltijd compleet of gedeeltelijk

kant-en-klaar ontvangen, dan kan dat. De diverse

gerechten worden vers bereid in onze keukens. Ze
zijn zowel in meerpersoonsverpakking of eenpersoonsvariant te bestellen. Voor bewoners die een
speciaal dieet volgen bieden wij persoonlijk op

maat gemaakte maaltijden in verschillende afleidingen en dieetvormen.
Inspiratie en recepten
Gezond en lekker koken gaat niet altijd vanzelf.

Soms kun je wel wat inspiratie gebruiken. Wij denken graag met u mee. Zes keer per jaar ontvangt u
van ons een inspiratiefolder met diverse recepten,
leuke aanbiedingen en interessante weetjes over
voeding en onze producten.

U ziet in één oogopslag het assortiment met actubudget bij. Uw bestelling leveren we volgens het

‘vandaag besteld, is morgen in huis’-principe. Onze
chauffeurs bezorgen de bestelling op de huiskamer en als u dat wilt tot in de koelkast en/of de

keukenkastjes. Uw verse producten en kruidenierswaren zijn per krat gesorteerd. Bij ontvangst

maakt u daardoor eenvoudig het onderscheid,
waardoor het opruimen minder tijd in beslag
neemt.

Ambiance

Voordelen op een rij

U wilt natuurlijk dat uw bewoners zich thuis

• Online gebruiksvriendelijk bestelsysteem

rijk. Een huiselijke sfeer draagt bij aan een

• Verse ingrediënten om zelf te koken

voelen. Een prettige ambiance is dan erg belangaangename en prettige leefomgeving. Samen met
onze partners Kaja Interieurs en Van Gestel

• Ruim assortiment met alle dagelijkse benodigdheden
• Kant-en-klaar maaltijden, waar nodig in dieetvorm of
afleiding

Grootkeukentechniek adviseren wij u graag over

• Inspiratie en ondersteuning bij het bedenken en koken

ge woonvorm.

• Per stuk bestellen of in kleine verpakkingen

de meest geschikte inrichting van uw kleinschali-

• Vandaag besteld, morgen in huis

• Levering op de huiskamer, waar nodig tot in de koelkast en
de keukenkastjes

• Hulp bij het creëren van de juiste ambiance
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