
Bestelvoorwaarden Vleesch & Co 

Contact gegevens 
Adres: Zondaghof 8, 1335 LC, Almere  
Mobiel: +31(0)628536076 

Bedrijfsgegevens 
Triodos Bank 
NL24TRIO2025061331 
KvK: 66220750 
BTW nr: NL8564.48.904.B.01 

Vleesch & Co is een onderdeel van Natuurlijk Vleespakket BV en verkoopt traceerbaar 
vlees van runderen en schapen uit de kuddes van Natuurlijk Beheer die uitsluitend 
Nederlandse Natuurgebieden begrazen. 

Verzending en Betaling 
Als u een bestelling bij ons plaatst ontvangt u van ons automatisch een bevestiging van de 
bestelling. Vervolgens betaalt u met iDeal. Het totaalbedrag wordt vermeerderd met 
bezorg kosten. Is uw betaling bij ons binnen, dan versturen wij het pakket. Wij versturen 
de order pas als het gehele factuurbedrag aan ons is voldaan. Alle prijzen zijn inclusief 6% 
BTW. Op uw rekening vindt u het BTW bedrag terug.  

Indien u losse stukken vlees besteld wordt de prijs in de webshop per kg aangegeven, en 
de minimale en maximale maat van dit soort vlees. Aangezien deze stukken altijd variëren, 
afhankelijk van de grootte van het rund, krijgt u in eerste instantie een maximum prijs 
opgegeven en machtigt u Afterpay in iDeal. Bij het inpakken weten we het exacte gewicht 
en prijs, en wordt de factuur hiernaar aangepast. Bij aflevering weet u dus exact hoeveel 
er betaald dient te worden. Dit is nooit meer dan het in eerste instantie aangegeven 
bedrag. 

Ons vlees wordt standaard diepgevroren geleverd in stevige deeptrek vacuum verpakking 
in een overdoos. Onze transporteur bezorgd in heel Nederland. Het vlees wordt met multi-
temperatuur transport vervoerd, hierdoor blijft het vlees gegarandeerd een temperatuur 
behouden van -20 C. De bestelling wordt altijd persoonlijk afgegeven, zorg dat u binnen 
het afgesproken tijdslot aanwezig bent. 

Wij hebben voorlopig 2 bezorgdagen: Woensdag, Zaterdag  Avondbezorging is ook mogelijk 
in overleg. Levertijd tot 5 dagen. 

Bezorgkosten 
Bestelling €   0 – € 59,99: € 7,95  
Bestelling € 60 – € 99,99: € 5,95 

Bestelling boven € 100, gratis bezorging 
Wij proberen uw bestelling zo snel mogelijk in orde te maken. Mocht het door 
omstandigheden iets langer duren, dan ontvangt u hierover bericht. 

Wet bederfelijk voedsel en waren 



Het retour zenden van ons vlees is niet mogelijk, daar dit bederfelijke waren zijn en die 
vallen onder de wet voedsel en waren. Bent u ondanks de hoge kwaliteit van ons vlees niet 
tevreden over uw product(en) laat ons dit zo spoedig mogelijk weten, wij kunnen dan in 
overleg kijken of er iets aan te doen valt en u daarin tegemoet komen. 

Disclaimer 
Natuurlijk Vleespakket BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u of anderen 
oploopt of oplopen door het onoordeelkundig gebruik van haar producten en 
verpakkingsmaterialen. 

Orderwijzigingen 
Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw order?  
Meld deze dan zo spoedig mogelijk per e-mail Bestel@vleeschenco of op telefoonnummer 
06-28 53 60 76, maar uiterlijk binnen 6 uur na het het plaatsen van uw bestelling. Mocht de 
order reeds in behandeling of onderweg zijn, dan kunnen we echter niets meer voor u 
doen.


