KOOP FRUITBOXEN EN STEUN
EEN SCHOOL NAAR KEUZE

FRUITBOX OPTIES SCHOOLFRUIT.NL
Fruitboxen? Ja! Ook de verkoop van fruitboxen draagt bij aan onze missie “gezonde kinderen”. Samen met onze
ambassadeurs en betrokken partners hebben we een bijzonder model ontwikkeld.
Fruit is goed voor elk mens en hoe mooi is het als u met het eten van ons fruit een kind voorziet van een stuk fruit!
Er zijn verschillende opties om bij te dragen maar 1 ding staat vast; elke box die u verkoopt, weggeeft of opeet
bezorgt een kind gratis schoolfruit.
Er is veel mogelijk; rechtstreekse levering op uw bedrijf, een levering via uw school of een wekelijkse levering op
school voor de ouders. Wilt u ook maatschappelijk bijdragen met onze fruitboxen? Schroom dan niet en vraag
naar de mogelijkheden, wij helpen u graag.

Opties en kosten
Product Schoolfruit financiering

Gemiddeld
gewicht

Minimale
afname

Inhoud
exclusief donatie

Prijs inclusief
donatie

Werkfruit mixdoos / fruitschaal (4 soorten) 4 kilo

4 doos

40 stuks

€ 30,00

Werkfruit mixdoos / fruitschaal (de luxe)

4 kilo

3 doos

40 stuks

€ 40,00

Thuisfruitbox, 2 pers. per week

2,8 kilo

Via school 7 soorten

Citrusbox, 2 pers. per week

4 kilo

Via school 4 kilo sinaasappels € 12,00

€ 12,00

Voor welk bedrag steun ik een school naar keuze?
Product Schoolfruit
financiering

Donatie per week
(via werk is 52x,
via school is 40x)

Donatie
per jaar

Aantal leerlingen
die 5x per week
schoolfruit krijgen

Aantal stuks fruit
die gedoneerd
worden per jaar

Prijs per portie
of stuk exclusief
donatie

Prijs per portie
of stuk inclusief
donatie

Werkfruit mixdoos/
fruitschaal (4 soorten)

€ 15,00

€ 780,00

13

2600

€ 0,38

€ 0,75

Werkfruit mixdoos/
fruitschaal (de luxe)

€ 20,00

€ 1.040,00 17

3400

€ 0,50

€ 1,00

Thuisfruitbox,
2 pers. per week

€ 1,50

€ 60,00

1

200

€ 0,43

€ 0,86

Citrusbox,
2 pers. per week

€ 1,50

€ 60,00

1

200

€ 0,43

€ 0,86

•

Door de afname van dit product vindt er een
meetbare en controleerbare donatie plaats op
en / of via een school naar keuze.

•

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

