
Onze prijzen
2020

Zelfoogst (dit loopt heel het jaar rond)

Standaard groentenpakket (april tot december - 40 pakketten) 

Flexi groentenpakket (april tot december) 

Je oogst wanneer het jou past en kiest welke groenten je wil 
en zoveel je nodig hebt voor jouw gezin. 

Je haalt door ons voorgeoogste groenten af op de boerderij of bij een
afhaalpunt in jouw buurt. Wij kiezen de inhoud voor jou.

Je haalt door ons voorgeoogste groenten af op de boerderij of bij een
afhaalpunt in jouw buurt. Jij kiest zelf de inhoud. 

Volwassene 
zelf bedrag te kiezen 
 
< 6 jaar 
6 t.e.m. 17 jaar 
vanaf 3de kind 
10-wekenproef om uit te testen 

€ 295- € 375 / jaar 
€ 5,6 - € 7,2 / week per persoon
 
gratis 
€ 12 x de leeftijd van het kind 
25% korting 
€ 70 per persoon 
 

klein (1 persoon - 5 porties per week) afhalen op boerderij 
klein (1 persoon - 5 porties per week) afhaal op afhaalpunt 
groot (2 personen - 10 porties per week) afhaal op boerderij
groot (2 personen - 10 porties per week) afhaal op afhaalpunt 
10-wekenproef om uit te testen (klein pakket) 
10-wekenproef om uit te testen (groot pakket) 
winterpakket klein jan.-maart om de 2 weken 7 porties 
winterpakket groot jan-maart om de 2 weken 14 porties

€ 415
€ 470
€ 620
€ 670
€ 130
€ 180
€ 125
€ 185
 

klein (1 persoon - 4-6 porties per week) afhalen op boerderij 
klein (1 persoon - 4-6 porties per week) afhaal op afhaalpunt 
groot (2 personen - 8-12 porties per week) afhaal op boerderij
groot (2 personen - 8-12 porties per week) afhaal op afhaalpunt 
10-wekenproef om uit te testen (klein pakket) 
10-wekenproef om uit te testen (groot pakket) 
winterpakket klein jan-maart om de 2 weken 7 porties 
winterpakket groot jan-maart om de 2 weken 14 porties 

€ 510
€ 555
€ 760
€ 815
€ 145
€ 210
€ 125
€ 185 
 
 FlexCombiO 40 leveringen (naar eigen keuze) 

klein (1 persoon) 4-6 porties per week 
groot (2 personen) 8-12 porties per week 
mogelijkheid tot te komen zelfoogsten op het oogstveld (max. 10x/jaar) in de weken dat je meer
tijd hebt - laten weten voor maandag 19u 
mogelijkheid om je groenten aan huis te laten leveren in de weken dat je geen tijd hebt 
(€5 pak-en-leverservice) laten weten voor maandag 19u 

€ 565
€ 830
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Upgrades - Fruit aandeel
6 maanden (2 porties per week) 
6 maanden (2 porties per week - flexi)

€ 140
€ 160
 

FlexCombiO 30 leveringen (naar eigen keuze) 
klein (1 persoon) 4-6 porties per week 
groot (2 personen) 8-12 porties per week 
mogelijkheid tot te komen zelfoogsten op het oogstveld (max. 8x/jaar) in de weken dat 
je meer tijd hebt - laten weten voor maandag 19u 
mogelijkheid om je groenten aan huis te laten leveren in de weken dat je geen tijd hebt 
(€5 pak-en-leverservice) laten weten voor maandag 19u 

€ 475
€ 705
 

FlexCombiO 20 leveringen (naar eigen keuze) 
klein (1 persoon) 4-6 porties per week 
groot (2 personen) 8-12 porties per week 
mogelijkheid tot te komen zelfoogsten op het oogstveld (max. 5x/jaar) in de weken dat 
je meer tijd hebt - laten weten voor maandag 19u 
mogelijkheid om je groenten aan huis te laten leveren in de weken dat je geen tijd hebt 
(€5 pak-en-leverservice) laten weten voor maandag 19u 

€ 350
€ 520
 


