REGLEMENT WARME MAALTIJDEN
1.
Het OCMW Vorselaar beschikt over een maaltijdbedeling warme maaltijden aan huis en over
een dorpsrestaurant, locatie lokaal dienstencentrum Sprankel!.
De dienst maaltijdbedeling staat ter beschikking van alle inwoners van Vorselaar, die
ingevolge leeftijd, gezondheidsproblemen, handicap of bijzondere sociale omstandigheden,
niet meer of onvoldoende kunnen instaan voor het bereiden van maaltijden.
Het dorpsrestaurant staat voor iedereen open.
Een warme maaltijd bestaat uit een soep, hoofdgerecht en dessert.
2.
De maaltijden van de maaltijdbedeling worden op werkdagen dagelijks bedeeld tussen 10.00
uur en 12.30 uur.
Op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en op sluitingsdagen van het OCMW worden er
geen warme maaltijden geleverd. Het is wel mogelijk een koude maaltijd te bestellen voor
het weekend of voor een sluitingsdag. Deze moet drie dagen op voorhand worden
aangevraagd (b.v. een maaltijd voor zaterdag wordt woensdag aangevraagd en vrijdag
geleverd). Deze maaltijden dienen door de gebruiker zelf te worden opgewarmd.
Het dorpsrestaurant is open op maandag - en donderdagmiddag. Om 12.00u wordt gestart
met het serveren van de soep.
3.
De maaltijden van de maaltijdbedeling zijn individueel verpakt en worden afgeleverd in een
thermisch isolerende doos. De maaltijden zijn volledig bereid en op temperatuur tot 12.30
uur. Deze moeten dus niet opgewarmd worden.
De thermisch isolerende doos wordt door de gebruiker, na reiniging indien nodig, bij de
volgende aflevering van een maaltijd terug ingeleverd, zonder de aluminium verpakking.
Opgelet: de zwarte isolerende doos nooit op het vuur of in de oven plaatsen !
Bij beschadigingen aan de isolerende doos wordt een bedrag van € 25,00 aangerekend.
De maaltijden in het dorpsrestaurant worden aan tafel opgediend.
4.
Op het einde van de maand worden de menu’s voor de volgende maand bekendgemaakt,
zowel voor de maaltijdbedeling als voor het dorpsrestaurant.
Voor de maaltijdbedeling is het mogelijk om naast de gewone maaltijden nog
dieetmaaltijden, vetarme, zoutarme, MDS maaltijden en suggestiemenu’s zonder meerprijs
te verkrijgen. Suggestiemaaltijden dienen minstens drie dagen op voorhand aangevraagd te
worden.
In het dorpsrestaurant worden enkel de gewone standaardmaaltijden geserveerd.
5.
De gebruikers van de maaltijdbedeling zijn niet verplicht dagelijks een maaltijd te bestellen.
Wel graag een vast stramien doorgegeven indien mogelijk, met de mogelijkheid tot wijziging.
Een maaltijd kan worden opgezegd en moet niet worden betaald, indien het OCMW ten
laatste vóór 10.00 uur van de dag voordien werd verwittigd.

Deze regeling van annulering van een maaltijd geldt eveneens voor bestelde maaltijden in
het dorpsrestaurant.
6.
De prijs voor een warme maaltijd bedraagt € 6,50, ongeacht of het een gewone, suggestie of
een dieetmaaltijd betreft. De afrekening gebeurt maandelijks met een factuur, die door
middel van een bijgevoegd overschrijvingsformulier kan betaald worden.
7.
Voor de volgende categorieën van inkomens wordt de prijs van de maaltijden zowel voor de
bedeling als in het dorpsrestaurant verminderd tot € 4,50:
Mensen met:
- een leefloon,
- een equivalent leefloon,
- een inkomensvervangende tegemoetkoming (zonder integratietegemoetkoming)
- een inkomensgarantie voor ouderen
krijgen een vermindering van € 2,00 op de basisprijs voor een maaltijd in het
dorpsrestaurant en / of een warme maaltijd van de bedeling (bewijs of attest toevoegen).
Zij betalen € 4,50 voor een maaltijd (ipv € 6,50).
De korting gaat in de maand volgend op de datum van aanvraag.
De raad voor maatschappelijk welzijn kan steeds in individuele dossiers afwijken van deze
regeling.
De regeling van vermindering van de prijs tot € 4,50 voor een maaltijd geldt enkel voor
inwoners van Vorselaar.
8.
Bij beëindiging van de maaltijdbedeling dient de lege doos binnengebracht te worden op het
OCMW. Zoniet wordt er een bedrag van € 25 aangerekend.
9.
Bestellingen voor warme maaltijden, zowel voor de bedeling als voor het dorpsrestaurant,
gebeuren bij ofwel Liesbeth Aerts ofwel Manuella Vleminckx.
Contactgegevens:
- liesbet.aerts@vorselaar.be - 014/50.00.21
- manuella.vleminckx@vorselaar.be - 014/50.71.33

