PAKKETKEUZE
SCHOOLJAAR 2018 / 2019

PRODUCT OPTIES SCHOOLFRUIT.NL
De pakketten en hun seizoenen
Seizoenen veranderen en hierdoor verandert het assortiment van Schoolfruit.nl per periode. Schoolfruit.nl schakelt
mee met de seizoenen om producten te leveren met een lekkere smaak en een gewaarborgde kwaliteit.
Wij doen ons best om u een zo gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen leveren. Wij zijn echter wel afhankelijk van
prijs en aanbod. Zo kunnen wij in de winter geen groente van eigen bodem inkopen en aan het begin van de zomer
is het nog moeilijk om Hollands fruit op te nemen in het programma.
Kiest u voor een pakket zonder snijproducten dan heeft uw school minder werk maar zal de variatie minder zijn.
Uw kinderen missen dan fruit en groente zoals; meloenen, ananas, mango en komkommer.
Ons advies kies voor Pakket A-S voor de onderbouw en Pakket B-S voor de bovenbouw en profiteer zo van een
gebalanceerde aanvulling op de behoefte van het kind met een maximale variatie.
Pakket

Product Schoolfruit naam

Gemiddeld
gewicht

Aantal dagen Inhoud

Prijs per stuk
of prijs per
eenheid

A-H

A-H Schoolfruit handzaam onderbouw

75 gr - 125 gr

1, 2, 3, 4 of 5

1 stuk

€ 0,30

B-H

B-H Schoolfruit
handzaam bovenbouw

100 gr - 150 gr 1, 2, 3, 4 of 5

1 stuk

€ 0,35

A-S

A-S Schoolfruit combi hand en snij
onderbouw

75 gr - 125 gr

1, 2, 3, 4 of 5

1 portie € 0,30

B-S

B-S Schoolfruit combi hand en snij
bovenbouw

100 gr - 150 gr 1, 2, 3, 4 of 5

1 portie € 0,35

M-4

Schoolfruit mixdoos/fruitschaal (4 soorten)

4 kilo

1, 2, 3, 4 of 5

40 stuks € 15,00

M-L

Schoolfruit mixdoos/fruitschaal (de luxe)

4 kilo

1, 2, 3, 4 of 5

40 stuks € 20,00

Transportkosten
Transporttoeslag
orders vanaf
€ 125,- per week

Transporttoeslag
orders tot
€ 125,- per week

GRATIS

€ 5,00

Transporttoeslag
orders tot
€ 100,- per week

€ 10,00

B
A

A

Transporttoeslag
orders tot
€ 75,- per week

Transporttoeslag
orders tot
€ 50,- per week

€ 15,00

€ 20,00

B

B

A

A

•

Een combinatie van verschillende producten is mogelijk.
De transporttoeslag is van toepassing per adres per levering.

•

Transporttoeslag voor maandag vóór 10.00 uur is € 25,-,
standaard is levering vóór 12.00 uur.

•

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Wist u dat
een kind minimaal 15 keer iets
moet proeven om echt een keuze
te kunnen maken in zijn smaak?

B

