EASY ONLINE

Bestel online uw boodschappen!
U bestelt op uw gemak vanuit huis uw favoriete boodschappen. Wij nemen uw bestelling ter plaatse in ontvangst en zorgen dat deze naar uw villa gebracht wordt!
Uw vakantie kan dan direct beginnen omdat u niet direct naar de supermarkt hoeft!

Bestel online en de medewerkers
van Delinova brengen uw
boodschappen GRATIS naar Coral
Estate.
U kunt via de webshop voor
particulieren bestellen.
Bij Delinova krijgt u gegarandeerd
top kwaliteit vlees en vis, verse
groenten, brood en veel meer!

Bestel hier online voor Delinova

Bestel online en uw boodschappen
worden door Goisco op Coral Estate
afgeleverd voor ANG 20.

Bestel online! Uw boodschappen worden
door Van den Tweel Supermarket naar
Coral Estate gebracht voor ANG 20.
Gratis bij minimale bestelling
van ANG 250.
U heeft via de webshop keuze uit een
uitgebreid assortiment Albert Heijn
producten en A-merken.
Let op!
Bezorging alleen op maandag en
donderdag!

Bestel hier online voor Van den Tweel

Gratis bij minimale bestelling
van ANG199.
U heeft via de webshop keuze uit een
uitgebreid assortiment producten.
Niet alleen boodschappen; Goisco staat
ook bekend om het volledige assortiment
sportartikelen, schrijfwaren en speelgoed.

Bestel hier online voor Goisco

Voor het in ontvangst nemen van uw bestelling en het plaatsen tot in de koelkast van uw villa rekenen we USD 35.
Laat u ons weten wanneer u besteld heeft en bij wie? Wij regelen de rest en nemen indien nodig contact op met de leverancier.
Wij doen dit uiteraard heel graag voor u, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit of volledigheid van de bestelling.
bestel ova.com
Doet u elders online een bestelling? Ook deze kunt u bij ons laten bezorgen. Graag vernemen we de details van uw bestelling (bij wie, wat en wanneer). Wij regelen de rest!

Heeft u vragen of wilt u uw bestelling doorgeven?

operations@coralestaterentals.com

+5999 515 07 42

+5999 888 55 55

