5x Veilig boodschappen doen!

Vanaf het moment dat je producten pakt uit het schap, ben je zelf verantwoordelijk om er verstandig mee om te gaan. Zorg
dat je kunt genieten zonder ziek te worden! Lees deze tips om veilig om te gaan met je boodschappen.
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(12 - 15°C).

