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Belangrijke informatie over uw leveringen  

Feestdagen lente 2022 
 

 
Graag informeren wij u vroegtijdig over onze sluitingsdagen en aangepaste leverdagen i.v.m. de 
feestdagen, zodat u uw bestelmoment hierop kunt aanpassen. 

 
King is gesloten op: 

• Maandag 18 april (2e Paasdag) 

• Woensdag 27 april (Koningsdag) 

• Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 

• Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) 
 
Dit kan van invloed zijn op de levering van uw bestelling(en). Om ervoor te zorgen dat u alles op 
tijd in huis heeft, vragen wij u rekening te houden met de volgende aangepaste leverdagen: 

▪ Als maandag, woensdag of donderdag uw reguliere afleverdag is, wordt uw levering 
automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende routedag. 

▪ Als dinsdag 19 april uw reguliere afleverdag is, dan dient u uw bestelling uiterlijk 
op donderdag 14 april, voor 15.00 uur door te geven. 

▪ Als woensdag 20 april uw reguliere afleverdag is, dan dient u uw bestelling uiterlijk 
op vrijdag 15 april, voor 15.00 uur door te geven. 

▪ Als donderdag 28 april uw reguliere afleverdag is, dan dient u uw bestelling uiterlijk 
op maandag 25 april, voor 15.00 uur door te geven. 

▪ Als vrijdag 29 april uw reguliere afleverdag is, dan dient u uw bestelling uiterlijk 
op dinsdag 26 april, voor 15.00 uur door te geven. 

▪ Als vrijdag 26 mei uw reguliere afleverdag is, dan dient u uw bestelling uiterlijk op dinsdag 
24 mei, voor 15.00 uur door te geven. 

▪ Als maandag 30 mei uw reguliere afleverdag is, dan dient u uw bestelling uiterlijk 
op woensdag 25 mei, voor 15.00 uur door te geven. 

▪ Als dinsdag 7 juni uw reguliere afleverdag is, dan dient u uw bestelling uiterlijk 
op donderdag 2 juni, voor 15.00 uur door te geven. 

▪ Als woensdag 8 juni uw reguliere afleverdag is, dan dient u uw bestelling uiterlijk 
op vrijdag 3 juni, voor 15.00 uur door te geven. 

 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.  


