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Belangrijke informatie

BESTELLEN
Doe je mee met de verkoopactie? Stuur dan een bevesti-
ging van deelname via de mail. De uiteindelijke bestel-
ling dient via het bestelformulier minimaal 7 werkdagen 
voor gewenste leverdatum te worden ingeleverd.  
   
PRIJZEN
Uit ervaring blijkt dat wanneer je een combinatiepakket 
aanbiedt, veel kopers bereid zijn een pakket te kopen. 
Stel daarom een pakket samen van meerdere produc-
ten.                                                    

BEZORGEN OF OPHALEN
Het opgegeven afleveradres dient met een vrachtwagen 
gemakkelijk bereikbaar te zijn en het liefst met een rui-
me doorgang. De bestelde producten worden op pallets 
afgeleverd, indien de pallet naar binnen kan worden ge-
reden leveren wij tot over de eerste drempel op de bega-
negrond. Ook kan de bestelling bij ons op locatie worden 
opgehaald om de bezorgkosten te besparen!

Bestelbedrag vanaf Bestelbedrag t/m Bezorgkosten

€0 €500 €25

€501 €950 €20

€951 €1400 €15

€1401 €1800 €10

€1801 Gratis



Verkooptips

Verkoop met intekenlijst
Tijdens de verkoop met intekenlijst gaan leden twee 
weken of langer zoveel mogelijk producten verkopen 
aan opa’s, oma’s, buren, familie, etc. Dit gebeurt met 
behulp van een intekenlijst, waar ongeveer vijf 
producten op staan waaruit de koper kan kiezen.

Huis-aan-huisverkoop
Probeer met alle leden van de vereniging een 
huis-aan-huisverkoop te organiseren. Ga in de gemeente 
alle huizen langs om de actieproducten te verkopen. Veel 
inwoners zullen de producten kopen en bovendien is het 
meteen een goede reclame voor de vereniging.    

Pakketverkoop
Stel zelf een pakket van ongeveer drie producten samen! 
Op deze manier kunnen jullie zelf bepalen uit welke 
producten dit pakket bestaat en kan zo’n pakket bijvoor-
beeld iets voordeliger worden aangeboden aan jullie 
kopers, waardoor kopers vaker bereid zijn om pakketten 
te kopen in plaats van losse producten. 

6 extra tips
1. Communiceer het doel van de verkoopactie.
2. Communiceer de verkoopactie via alle social mediakanalen. Gebruik 
hiervoor ons ‘online verkoopmateriaal’.
3. Benader bedrijven uit de buurt, zij zijn namelijk vaak bereid om 
producten te kopen van lokale scholen, verenigingen, clubs of kerken.
4. Stel prijzen beschikbaar voor de beste verkoper om zo leerlingen/leden 
enthousiast te maken. 
5. De beste tijd om de producten te verkopen bij huis-aan-huis verkoop is 
tussen 17:00 en 20:00. Rond deze tijd zijn namelijk de meeste mensen thuis.
6. De beste verkoopdagen zijn donderdag, vrijdag en het weekend. Op deze 
dagen zijn mensen sneller bereid om producten te kopen.



Stroopwafels

Inhoud: 10 stuks in een pakje

Krakelingen

Inhoud: 6 stuks

Appeltaart (let op: koelproduct!)

Inhoud: 650 gram

Appelkruimeltaart

Inhoud: 350 gram

Suikerbrood

Inhoud: 800 gram

Natte cake

Inhoud: 800 gram

Kruidcake

Inhoud: 400 gram

Delfts Blauw stroopwafel blik

Inhoud: 1 blik 


