Gezond werkfruit
Fruit en groetensnacks voor op de werkplek
Wilt u ook iets vaker een gezonde snack eten? Steeds vaker zien werkgevers in, dat het
aanbieden van gratis fruit een toegevoegde waarde voor de organisatie is. Steeds meer
organisaties zien de toegevoegde waarde van in dat het gratis beschikbaar stellen van
fruit een toegevoegde waarde heeft voor de werkgever/organisatie heeft.
Uit voedselconsumptie gegevens blijkt dat van de volwassenen in Nederland maximaal 14
procent voldoende groente en maximaal 26 procent voldoende fruit eet, afhankelijk van de
leeftijdsgroep. Fruit op het werk is een goed initiatief om mensen aan te zetten meer fruit
te eten
De recente voedselconsumptie gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) laten verder zien dat het percentage volwassen Nederlanders dat de
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit eet het laagst is in de leeftijdsgroep van 19-30 jaar
en het hoogst in de leeftijdsgroep van 51-69 jaar. Vrouwen eten over het algemeen meer
fruit dan mannen.
Dagelijks groente en fruit eten is een belangrijk onderdeel van een gezond
voedingspatroon. Groente en fruit zijn goede bronnen van voedingsstoffen en vezels, en
helpen bij het behouden van een gezond gewicht. Eén van de tien aanbevelingen ter
preventie van kanker van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is om te kiezen voor een
plantaardig voedingspatroon rijk aan groente, fruit, volkoren producten en peulvruchten.
Wij bezorgen het fruit elke gewenst moment en aangepast aan uw wensen vers bij u op
uw werk of kantoor.

Fruit en/of groetensnacks op het werk
Fruit aanbieden aan uw medewerkers is een eenvoudige en goedkope manier om veel voor
elkaar te krijgen. U toont goed ondernemerschap en interesse in uw medewerkers.

een stukje fruit per dag kan écht wél een verschil maken.
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Hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim Een lekkere gezonde snack op de
werkvloer
Fruit is er om van te genieten. Onderscheidend van smaak en uitstraling. Fruit moet
echt uitnodigen om zelfs ‘niet-fruit-eters’ die appel te laten pakken. Er moet worden
uitgekeken naar het fruit!
Wij bezorgen het fruit op elk gewenst moment in overleg met u en u heeft blije
medewerkers
Wij zorgen voor alles. U hoeft nergens naar om te kijken
Een aanpassing is bij elke levering mogelijk, u zit nergens aan vast
Geen abonnementen of contracten
Kwaliteit is onze reclame en voor u een compliment van uw medewerkers

Inmiddels leveren we al meer dan 8 jaar professioneel fruit op het werk aan bedrijven en
instellingen. Ons bedrijf bestaat al ruim 25 jaar. En wij hebben referenties als Rijk zwaan,
WPS, O.K. plant, Holstein flowers, Hamifleurs, Berg Hortimotive, decorum, tip top reclame,
triple Group, stolze installatietechniek en nog een groot aantal bedrijven in de regio.
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Levering van maandag tot vrijdag (dag en tijd van levering in overleg)
De verpakking is 100% recyclebaar. (wordt ook elke week weer mee retourgenomen)
Aan het eind van elke maand een (digitale) factuur (betalingstermijn 14 dagen
Alle prijzen in deze offerte zijn exclusief 6% BTW, zonder bezorgkosten.
alle geleverde producten met 100% kwaliteitsgarantie

Wij werken alleen met klasse I producten en halen de gezonde producten zoveel mogelijk
bij locale producenten. Ons fruit en groetensnacks worden met de hand gecontroleerd en
verpakt.
In uw geval is het denk ik niet nodig om er snackgroentes in te doen daar u het zelf
verhandeld, maar de samenstelling is volledig aan te passen aan uw wens.
Hoeveel heb ik nodig?
Wij adviseren onze klanten altijd om uit te gaan van 4 dagen fruit per week. Zo kunnen de
overgebleven stukken fruit op vrijdag opgegeten worden en krijgt u de week erna een verse
levering.
Ook is het mogelijk indien gewenst om 2 x per week te leveren.

Fruitpakket ‘Handfruit’ in luxe woodlook
box
Luxe duurzame kunststof kist met het uiterlijk van een ambachtelijk houten kist
welke bij elke levering omgeruild wordt.
Deze heeft een inhoud van ongeveer 50 stuks(aantal en soorten afhankelijk van het
seizoen)
Op dit moment bestaat de inhoud uit; appel,kiwi,handpeer, banaan, mandarijn en
sinaasappel. Indien mogelijk ook bijvoorbeeld druiven, pruimen, nectarines,
perziken.
Het aantal en de invulling is altijd in overleg aan te passen.
Vanaf 200 stuks per levering al vanaf
1 pakket bevat ± 50 stuks fruit a € 0.38 per stuks fruit exclusief btw

Heeft u interesse in het gezonde fruit neem dan contact met ons op, wij willen dit
ook graag mondeling aan u uitleggen.
De vitaminetuin
Dick van der Ende
Hoofdstraat 58
2678CL De Lier
0174518302
0653314393
email; vitaminetuin@live.nl

