Beste Klanten,
Onze overheid heeft i.v.m. het coronavirus een aantal stevige maatregelen getroffen. Voor
onze toko heeft dat tot gevolg dat er niet meer bij ons gegeten mag worden; u mag gelukkig
wel blijven afhalen.
Er wordt echter geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven en dat we, wanneer we toch
boodschappen doen, elkaar op z’n minst zo’n 1,5 meter ruimte geven. U weet, dat is in onze
toko nauwelijks te doen.
We hebben daarom besloten om vanuit het Gedempte Zuiderdiep tussen 12.00-20.00 uur
ook te bezorgen. Vanuit de Beckerweg beginnen we ook vanaf 12.00 uur met bezorgen.
We hopen zo de noodzaak om zelf af te halen voor velen weg te nemen, zodat er voor de
mensen, die voor bezorgen te ver weg wonen, voldoende ruimte is.
Let wel: wij kunnen steeds maximaal 3 mensen binnenlaten. We vinden het heel vervelend u
eventueel buiten te moeten laten wachten, maar wij rekenen op uw begrip hiervoor.
U kunt voor zowel het afhalen als het bezorgen uw bestelling op onze website plaatsen en
daar direct via iDeal afrekenen. Ook als u komt afhalen is het fijn als u van tevoren bestelt en
betaalt. U hoeft uw bestelling dan alleen nog maar aan te pakken.
Als bestellen via de website voor u een groot probleem is, kunt u ook bellen, maar
alstublieft, alléén wanneer het voor u echt niet anders kan. U kunt bij de bezorgers dan
pinnen of contant betalen; dat laatste uitsluitend gepast.
Er is uiteraard een grens aan hoe ver wij kunnen bezorgen. Of wij ook bij u bezorgen staat
onderaan deze brief. Mocht u van mening zijn dat u nét buiten de grenslijn valt, bel dan
gerust, misschien is het rustig en kunnen we toch bij u bezorgen.
U kunt uw eten zowel warm als koud laten bezorgen. Als u het koud laat bezorgen en het
sowieso zelf gaat opwarmen, dan is het fijn als u wat vroeger in de middag bestelt. Voor ons
wordt het bezorgen dan wat meer verspreid.
Onze website: www.tokosemarang.nl
Onze telefoonnummers: 050-3129933 (Gedempte Zuiderdiep)
050-3644262 (Beckerweg)
U kunt erop rekenen dat wij er alles aan doen om besmetting en verdere verspreiding van
het coronavirus te voorkomen.
We hopen u op deze manier alsnog zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Hartelijke groet, Team Toko Semarang

Bezorggebied Groningen + Postcodes
Centrum (Binnenstad-Noord, Binnenstad-Zuid, Binnenstad-Oost, Binnenstad-West,
Noorderplantsoen, Hortusbuurt-Ebbingekwartier, UMCG en Stationsgebied)
•

9711 – 9712 – 9713 – 9718 – 9726

Helpman (Sterrebosbuurt, Coendersborg, Klein Martijn, Villabuurt, Helpman, De Wijert en De WijertZuid)
•

9721 – 9722

Oud-zuid (De Meeuwen, Oosterpoort, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Grunobuurt, Badstratenbuurt,
Zeeheldenbuurt, Laanhuizen, Stadspark en Martini Trade Park)
•

9723 – 9724 – 9725 – 9726 – 9727

Oud-west (Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, Schildersbuurt en Kostverloren)
•

9717 – 9718

Zuid-west (Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse Park, Van Swieten, Piccardthof en
Bruilweering)
•

9728

Nieuw-west (Vinkhuizen-Noord, Vinkhuizen-Zuid, Hoendiep, Friesestraatweg, Reitdiep, De Held en
Westpark)
•

9718 – 9743 – 9745 – 9746

Oud-Noord (De Hoogte, Indische buurt en Professorenbuurt)
•

9714 – 9715 – 9716

Oosterparkwijk (Gorechtbuurt, Vogelbuurt, Bloemenbuurt, Florabuurt en Damsterbuurt)
•

9713

Zuid-oost (De Linie, Europapark, Eemskanaal, Kop van Oost, Woonschepenhaven, Driebond,
Eemspoort, Euvelgunne, Winschoterdiep, Roodehaan)
•

9723

Noord-oost (Beijum-West, Beijum-Oost, De Hunze, Van Starkenborgh, Noorderhoogebrug, Het Witte
Lam, Zuidwolde, Koningslaagte en Hunzeboord)
•

9731 – 9736 – 9737 – 9738 - 9785

Noorddijk (Lewenborg-Noord, Lewenborg-Zuid, Lewenborg-West, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg,
Hunzepark, Zilvermeer, Kardinge, Drielanden, Noorddijk, Ruischerbrug en Ruischerwaard)
•

9713 – 9731 – 9732 – 9733 – 9734 – 9735

Noord-west (Selwerd, Paddepoel-Zuid, Paddepoel-Noord, Zernike Campus, Selwerderhof en
Tuinwijk)
•

9741 – 9742 – 9747

