Afhaalmenu
vrijdag 24 juli 2015

Zalmfilet met ovenaardappelen, rauwkostsalade en een toetje
€ 8,00
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Een goed gesprek
“Goedenavond meneer. U zou graag de dinerkaart zien? Alstublieft. U heeft gekozen voor de maïskip? Heeft u die
wel eens vaker gegeten? Nee? Dan wil ik u graag even uitleggen dat deze maïskip uitsluitend maïs heeft gegeten.
Vandaar de beetje gele gloed over het vlees. Als u goed kauwt dan proeft linksachter in uw mond ,waar de
smaakpapillen het best zijn ontwikkeld de uitsluitend verse maïskorrels die deze kip in zijn scharrelrijke leven naar
binnen heeft gewerkt. De kip is zeer mals omdat zij net voordat zij uitgeput raakte van het scharrelen om het leven
is gebracht en door een erkende poelier is geslacht.”
Een uur later wil de tevreden gast de rekening. Biertje € 2,20 Maïskip € 16,50 Begeleidingsgesprek nieuw gerecht
€ 6,36. Dit alles inclusief btw.
Ja u leest het goed. Begeleidingsgesprek. € 6,00 plus 6% btw is € 6,36.
Deze week kreeg ik een rekening van CZ zorgverzekeraar. Medicijnen die vallen onder het eigen risico. Apotheek
Hanzeplein Colofort poeder voor drank in sachet € 24,50 Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel € 6,36. In april
heeft mijn partner dit laxeermiddel, waarvan ik u de werking niet zal uitleggen, gehaald bij de genoemde apotheek.
Goedemiddag, alstublieft en tot ziens voor € 6,36. Nu schijnt dat iedereen die medicijnen haalt die bijdrage al jaren
betaald maar dit was gewoon bij de prijs inbegrepen. Toen kwam er iemand die zei dat de apothekersrekening
transparanter zou moeten zijn. Het bedrag word nu apart vermeld. We zijn dus al jaren door deze bedrijfstak in het
ootje genomen. Een van de meest florerende bedrijfstakken in Nederland vindt het nodig om geld te rekenen voor
een gesprek. Dat over de rug van de zieke medemens. Dat we voortdurend, op z’n zachtst gezegd, gepiepeld
worden door banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, farmaceutische bedrijven en overheid is
algemeen bekend. Met dat we nu zelfs door de noodzakelijke apothekers ook al worden belazerd is er mijns
inziens een grens bereikt. Wie kun je nu nog wel vertrouwen? Ik heb de klacht bij CZ zorgverzekeraar gemeld. Ik
zal die € 6,36 niet betalen. Zeker niet voor een gesprek welke niet heeft plaatsgevonden.
Wij begrijpen dat u niet wilt betalen voor iets dat u niet hebt gehad. Uw klacht nemen wij zeer serieus. Wij handelen
e-mailberichten binnen twee werkdagen af. Om uw klacht goed te kunnen behandelen hebben wij meer tijd nodig.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een bericht van ons.
Dit was de reactie op mijn klacht.
Wordt vervolgd.
Wij, van de Cerck, raken maar zo niet van de wijs. We gaan gewoon door met waar we goed in zijn en zullen dan
ook geen begeleidingsgesprek kosten gaan rekenen. Ook hebben wij deze kosten, wat eigenlijk helemaal geen
kosten zijn, niet doorberekend in onze prijzen. Eerlijke producten voor eerlijke prijzen opdat wij er een gewoon
leven op na kunnen houden.
Volgende week vrijdag is het weer zo ver. De Amsterdamse plattelands blueszanger en singer song-writer Bas de
Haan komt weer op ons voorterras optreden. Aanvang 16.00 uur.
Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!

