Situatie of Probleem

Klantendienst
08.00h - 18.00h

032 983 610

sales@lunch.be

“Met Lunch.be zijn de bestellingen van individuele
medewerkers gebundeld
waarbij de gebruikersvriendelijkheid en het gemak voor de medewerkers
centraal staat. Dit heeft
als resultaat meer keuze
voor de medewerkers en
minder kans op fouten bij
de bestellingen. De verbeterde communicatie leidt
tot een meer efficiënte
afwikkeling door de lokale
lunchzaken.”

Geertrui Heene
Essent

Oplossing

Iemand binnen het bedrijf is
verantwoordelijk voor het bijhouden
van de faxlijst met de individuele
bestellingen, en verliest veel tijd door
achter de bestellingen te gaan van de
collega’s.

Via Lunch.be bestellen de individuele
medewerkers zelf hun lunch. Een fout of
vergeten bestelling wordt voorkomen.
Lunch.be stuurt dagelijks een herinnering
naar de individuele werknemer. Besparing
in tijd en kosten voor medewerkers en
bedrijf.

Bij een levering dienen medewerkers
de lunch individueel te betalen aan de
receptie of aan de leverancier.

De medewerkers betalen 1x per maand
een bedrag aan de beheerder, die het
lunch tegoed via Lunch.be oplaadt (intern
kassasysteem).

Een beheerder moet de pot met cash
geld (en maaltijdcheques) bijhouden. De
verantwoordelijkheid en risicos zijn groot.

De medewerkers storten lunch tegoed
op een specifieke rekening van Lunch.be.
Hiermee kan iedereen veilig betalen en
het tegoed bijhouden.

Medewerkers willen bij verschillende
leveranciers bestellen, het bedrijf wilt
liever 1 contact voor de bestellingen.

Medewerkers ontvangen papieren
maaltijdcheques. Het bedrijf bekijkt
de mogelijke introductie van digitale
maaltijdcheques, het bedrijf wilt kosten
besparen. Leveranciers staan sceptisch
tegenover de maaltijdcheques.

W

at betekent Lunch.be voor de Leveranciers ?

Lunch.be zorgt voor een betere relatie met de leveranciers doordat kosten
en stress van de bestellingen en leveringen verminderd worden en slimmere
betalingen worden aangeboden.
Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij uw huidige leverancier(s) en
indien gewenst andere lokale leveranciers benaderen om te participeren op het
onafhankelijk platform Lunch.be.

Registreren voor de
gratis proefperiode ?

Wat kost het ?
De eerste drie maanden na de 1ste bestelling kunt u het systeem
onbeperkt en kosteloos gebruiken. Daarna kunt u vrijblijvend een
abonnement nemen op het gebruik van Lunch.be.
De kosten voor bedrijven worden bepaald door het aantal individuele
gebruikers per locatie:
Jaarabonnement

Prijs per maand

Lunch.be biedt de mogelijkheid meerdere
leveranciers aan te sluiten op het systeem
met 1 specifiek (inlog)account per
medewerker.

1-10 Gebruikers

€ 49,- per jaar

€ 4,09

11-25 Gebruikers

€ 79,- per jaar

€ 6,58

26-50 Gebruikers

€ 129,- per jaar

€ 10,75

51-100 Gebruikers

€ 199,- per jaar

€ 16,58

• Lunch.be biedt digitale maaltijdcheques
door officeel erkende uitgever. Lunch.be
zorgt voor het betrekken van de lokale
leveranciers.

101-500 Gebruikers

€ 299,- per jaar

€ 24,92

> 500 gebruikers of
bij meerdere locaties

Contacteer ons voor offerte op maat

• Medewerkers kunnen ook direkt lunch
tegoed krijgen via Lunch.be – conform
wettelijke bepalingen en RSZ (niet-belast
extralegaal voordeel).

U kunt zich direct
gratis registreren voor
het activeren van de
gratis proefperiode op
Lunch.be ! Wilt u meer
informatie ontvangen
of wilt u een demo in
uw kantoor aanvragen,
gelieve een van onze
medewerkers te
contacteren via telefoon
(032 983 610) of email
(sales@lunch.be)

Lunch at Work BVBA
Contacteer ons voor de kosten van de aanvullende services
zoals betaling via overschrijvingen, verwerking bestellingen via
loonadministratie of online betalingen.

Desguinlei 166 Bus 3
2018 Antwerpen
Tel. 032 983 610
info@lunch.be
www.lunch.be

www.lunch.be is het professioneel
platform en marktleider voor alles
rondom de levering van
lunch en catering op kantoor

Tel. 032 983 610

W

at betekent Lunch.be voor uw Bedrijf ?

Lunch.be biedt bedrijven een goedkope uitbesteding van het werk dat de receptie of office manager dagelijks
kwijt is aan het organiseren van de lunches en/of catering. Ook zorgt het geautomatiseerde systeem voor
herinneringen aan individuele medewerkers ten behoeve van het plaatsen van de bestelling en het uitvoeren
van de betalingen. Alle bestellingen worden bevestigd door het systeem en zijn te allen tijde beschikbaar voor
inzage. De betaling van catering voor meetings wordt verrekend via facturatie op basis van de condities van de
leverancier.

W

at betekent Lunch.be voor uw Werknemers ?

Lunch.be biedt het performante alternatief voor de faxlijst met de bestellingen. Het wisselen van het cash geld
met collega’s wordt niet meer van deze tijd beschouwd.
Ook wensen steeds meer mensen variatie bij het kiezen van de lunch en leverancier.
Werknemers die hun lunch graag zelf ophalen, kunnen hun bestelling ook via Lunch.be plaatsen, waardoor zij
minder kostbare tijd verliezen in de middagpauze.

H

eeft u een eigen kantine/keuken/catering contract?

De catering en lunch diensten via Lunch.be zouden een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn
voor de vaak kostbare eigen dan wel uitbestede interne catering.

Meer gemak dan verwacht
Lunch.be is gespecialiseerd in bestellings- en betalings oplossingen.
Door onze ervaring en professionele aanpak kunnen wij u de volgende voordelen aanbieden:

• Gebruiksvriendelijk en veilig bestellings systeem waarmee het bedrijf tijd en kosten bespaart
• Geen manueel werk meer voor de receptie
• Voor medewerkers: in plaats van 20 keer per maand betalen, nu 1x per maand – reduceren van de 		

Online bestelservice voor lunches

bestellingstijd en weghalen risco voor beheerder

• Vrije keuze van leverancier
• Introductie nieuwe bestellings- en betalings systemen. Via SMS, digitale maaltijdcheques, etc.
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