OCMW DENTERGEM
KASTEELDREEF 1, 8720 DENTERGEM
TEL. 056/62.10.10 FAX. 056/61.49.88
E-mail : administratie@ocmwdentergem.be
REGLEMENT MAALTIJDENDIENST
Artikel 1 : Zijn gerechtigd op de maaltijdendienst : bejaarden (alleenstaanden of gezinnen),
gehandicapten, alleenstaanden en mensen die moeilijkheden ondervinden bij het
bereiden van hun dagelijkse maaltijden.
Artikel 2 : Om rechthebbende te zijn dienen de gebruikers het grondgebied Dentergem te
bewonen.
Artikel 3 : De warme maaltijden bestaan uit : soep, aardappelen, groeten, vlees of vis en
dessert. De gekoelde maaltijden bestaande uit : soep, aardappelen, groenten, vlees
of vis.
Artikel 4 : De warme maaltijden worden dagelijks aan huis geleverd tussen 10u15 en 12u. Ter
vervanging van de warme maaltijd kan op de weekdagen een koude schotel
geleverd worden. De gekoelde maaltijden worden daags voor het weekend of de
feestdag aan huis afgeleverd.
Artikel 5 : Bij de levering van de eerste warme maaltijd kan een isomo-doos aangekocht
worden voor het tijdelijk warm houden van de maaltijden. Kostprijs voor deze doos
bedraagt € 10,00.
Artikel 6 : De aanvragen en annuleringen van de maaltijden kunnen dagelijks gemeld worden
aan de bedeelster van de maaltijden of rechtstreeks bij het OCMW Op de dag zelf
moet dit gebeuren vóór 8u30.
Artikel 7 : De tarieven van de maaltijden worden als volgt vastgesteld :
Warme maaltijden.
Gewone maaltijd met soep
6,45 euro.
Dieetmaaltijd met soep
6,45 euro.
Gewone maaltijd zonder soep
5,95 euro.
Dieetmaaltijd zonder soep
5,95 euro.
Grote maaltijd met soep
7,15 euro.
Grote maaltijd zonder soep
6,65 euro.
Extra soep
1,00 euro.
Koude schotel.
In vervanging van warme maaltijd
6,65 euro.
(zonder soep en dessert)
Gekoelde maaltijd.
Gewone maaltijd met soep (zonder dessert)
6,70 euro.
Gewone maaltijd zonder soep (zonder dessert) 6,20 euro.
Artikel 8 : Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 01/01/2019.

Reglement goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 19/11/2018.

