Extra (product-)info

Bestellen :
*Om te bestellen maakt u gebruik van ons contactformulier(links van u in het keuzemenu),of u
besteld telefonisch via het telefoonnummer 0612770768.Besteld u echter wel op tijd,het best
ruim van te voren,u bent dan zeker dat wij uw order op de door uw gewenste datum vers
kunnen leveren.
Bestellen kan via de telefoon(krijgt u geen gehoor spreek dan uw nummer in,wij bellen u dan zo
spoedig mogelijk terug),of via het E-mailadres info@dhpartikels ,bij bestellen via E-mail graag
ook uw telefoonnummer vermelden,zodat wij contact met u op kunnen nemen.
Betalingen contant bij afleveren of afhalen.
Bij GLS verzending betaling via bank vooraf,op het moment dat het totaalbedrag bij ons is
bijgeschreven
wordt uw product verzonden en ontvangt u van ons een GLS pakketcode,zodat u kunt zien
wanneer de
levering op uw adres wordt aangeboden.
Informeer hiervoor naar ons bankrekeningnummer.

Verpakkingen :
* 2 liter wordt geleverd in vriezergeschikte sealedbags. Deze verpakkingen nemen weinig
ruimte in, en zijn uitermate geschikt om als voorraad in uw vriezer aan te leggen:

* De 3, 5 en 11 liter wordt geleverd in emmers, met garantiesluiting. In principe zijn dit
sessie-emmers.
Deze grootverpakkingen kunnen echter op verzoek ook verdeeld in 2 tot 4 vriezergeschikte
sealbag's voor u verpakt worden.
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*Het gewicht(kg) van de kant en klaar produkten komt overeen met het aantal liters.
Een 5 liter verpakking weegt dus ca. 5 Kg zonder kookvocht.(dit kan per partikel
verschillen,daarom hanteren wij liters ipv kilo's)

Houdbaarheid partikels :

*Onze partikels worden vers gemaakt en geleverd,
houd u daarom rekening met een levertijd van 1 a 2 dagen.
Op bv een buitenlandsessie van 1 a 2 weken,zijn deze prima goed te houden,alles wordt
immers vers geleverd.
Echter om deze vers-produkten langer te bewaren raden wij invriezen aan.
Daarom bieden wij onze produkten reeds vanaf 2 liter aan, (onze kleinste verpakking) in
vriezergeschikte vacuum sealbag's en verpakken wij grotere portie's
op verzoek verdeeld in 2 tot 4 van deze sealbag's.
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*Alle partikels worden standaard aangeboden met de toevoeging betaine appetite stimulator en
sweetener, en sommige weer met toevoeging van div. kruiden en flavours.
Het is natuurlijk ook mogelijk om een flavour van uw persoonlijke voorkeur op elke partikel toe
te laten voegen.
Zomaar een greep uit ons flavourassortiment:
scopex-banaan-strawberrystar-hotflavour-tigernut-maplecream-monstercrab-anice-bleuberrydyn
amite-concentrated garlic-freshwatermussel-sunnypineapple-tuttifrutti...................etc.etc.

Wij hebben een groot assortiment flavours van Keencarp op voorraad,informeer naar de
mogelijkheden!
All additives&flavours by
:

Houdbaarheid pellets :

*Onze pellets zijn,mits droog gehouden,onbeperkt buiten de vriezer houdbaar.
Houdbaarheid Grondvoer :

*Ons grondvoer is,mits droog gehouden,onbeperkt buiten de vriezer houdbaar.
Houdbaarheid Boilies :
*Readymades tot tenminste 1 jaar na aankoop houdbaar,mits droog,koel(+/-15graden) en
donker opgeslagen.
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