Handleiding self-service van La Source!
Kom naar Redu, rue de Saint-Hubert 7. Daar vindt u een witte boerderij met groene deuren en
groene luiken. Dan ben je bij ons!
Bij het voetpad is een deur met een bord waarop ons project beschreven staat!

Open de deur en kom binnen in de self-service ruimte van La Source!! Wow, dat is tof!
Het is gevuld met fruit, groenten, bio producten…

Doe nu je boodschappen. Vergeet je boodschappentas niet. Als je deze vergeten bent, geen
probleem, wij hebben er ook.

Ga naar de koelfrigo. Deze is gevuld met fruit en groenten. Neem ook een kijkje in de koelvitrine als
je wil proeven van lokale vleeswaren, kazen, yoghurts en vlees!

Heb je alles wat je nodig hebt?
Zeer goed, nu

naar de weegschaal!

Naast de weegschaal ligt een

prijslijst (per gewicht of per stuk) van het fruit en de groenten!

Het is zeer intuïtief, geen paniek!
Als u bijvoorbeeld appelen neemt, plaats ze op de weegschaal en zoek de prijs per kilo op in de
prijslijst.
€ 2.50/kg! Ok! Op

het klavier van de weegschaal toetst u 2.50 in (
redelijk snel anders verschijnt de nul weer en vergeet de punt
niet!!)
In het kader eronder verschijnt de

TOTALE PRIJS!! Dat kost het u.

Schrijf in het schrift naast de weegschaal uw naam, voornaam en datum en schrijf op wat u
genomen en gewogen hebt. ( Als u voor de eerste keer komt, laat uw telefoonnummer en mailadres
achter, waardoor we u kunnen toevoegen aan ons adressenbestand van gebruikers).

U bent klaar? Tel alle bedragen op en schrijf bij het totaal of u per overschrijving betaalt of cash te
plaatse ( de kassa staat op de toog bij de ingang). Het rekeningnummer van La Source staat op de
weegschaal! Wij vragen om binnen de 24u te betalen teneinde onze boekhouding goed bij te
houden. Als dit niet gebeurt is, zullen wij u een mailtje ter herinnering sturen.

Dit project is gebaseerd op 100% vertrouwen! Wij vertrouwen
mensen en wij willen er naar streven dat u zelfstandig in ons project
kan meewerken.
De self-service ruimte is alle dagen open (BEHALVE DONDERDAG) tussen 9u en 19u. De beste dagen
om te komen is op vrijdag en zaterdag, omdat we op donderdag oogsten en ook de producten
aankomen van de lokale producenten. Dus op vrijdag is het FEEST!
Wij raden u aan een masker te dragen bij het binnen komen van de self-service ruimte en dit zolang
de maatregelen gelden!
Wees ervan bewust dat u gefilmd wordt en dat de ruimte video bewaking heeft.

U bent van harte welkom in onze self-service!

Bedankt voor uw vertrouwen!

Laura Delfosse namens La Source!

En als het echt niet lukt, aarzel niet, bel me op het nummer 0493 12 94 37 of
bel Isabelle 0474 45 34 21.

