
ONZE WEBSHOP IS EEN FEIT!  
 

Een groot compliment aan iedereen die hieraan zijn of haar 
medewerking geleverd heeft om deze webshop zo snel van de vloer 
te krijgen zodat we hem vandaag vol trots aan iedereen kunnen laten 
zien. CHAPEAU!  

 

Tenslotte is het nog maar 14 dagen geleden dat we met elkaar aan het brainstormen waren om een 
creatieve oplossing te zoeken die op korte termijn een mogelijkheid zou geven om ons te gaan helpen een 
gedeelte van onze voorraad te verkopen.  

 

Veel van deze voorraad producten, hebben wij ook met speciale prijzen op de webshop staan.  

 

Om niet alleen voorraad artikelen aan te bieden en het voor iedereen aantrekkelijk te maken om bij ons te 
bestellen, hebben wij ook een assortiment aan koel-vers & dagvers producten toegevoegd. Deze 
producten zijn natuurlijk afkomstig van onze bekende vaste (vers)-leveranciers. 

 

 Compleet assortiment AGF producten (aardappelen, groente & fruit)   

 Dagvers brood & banket van een eerlijke echte bakker  

 

Omdat wij van plan zijn om onze webshop dagelijks voor u uit te breiden, adviseren wij u om regelmatig 
een kijkje op onze webshop te blijven nemen:  

 

Binnenkort uitbreiding met meer artikelen uit onderstaande productgroepen: 

 

 Vis 

 Vlees & vleeswaren  

 Kaas 

 

Op dit moment is deel 1 nu voor iedereen te bekijken op:     WWW.SCHULZWEBSHOP.NL 

 
GEEF UW BESTELLING OP & KOM DEZE DAN VEILIG BIJ ONS IN ALBLASSERDAM AFHALEN.  

 

Door alle aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te 
beperken hebben wij onze service voor u aangepast! 
 

 Wij hanteren de anderhalve meter afstand voor zowel u als klant als ons eigen personeel 
 U blijft gewoon in de auto zitten en wij laden graag uw bestelling bij u in 
 Ons bedrijfspand staat op eigen terrein en is met de auto makkelijk te bereiken 
 Wij bieden u volop de ruimte om veilig al uw bestellingen contactloos bij ons af te halen.  

 

Mocht u speciale wensen, ideeën of vragen hebben, stuur ons dan een e-mail info@schulzrijnvaart.nl of 
bel ons op het telefoonnummer 078-6920000 dan helpen u wij graag verder.  


