
Onze prijzen
2021

Zelfoogst (dit loopt heel het jaar rond)

Standaard groentenpakket (52 weken) 

Bij zelfoogst heb je de keuze uit het ganse aanbod seizoensgroenten en
tuinkruiden. Je kan komen oogsten op eender welk tijdstip van de week.  
Volwassene 
zelf bedrag te kiezen 

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

€ 300- € 400 / jaar 
€ 5,75 - € 7,7 / week per persoon

gratis 
€ 12 x de leeftijd van het kind 
25% korting 
€ 80 per persoon 

Korting voor kinderen die gedeeltelijk inwonen. Liefst jaarlijkse betaling.
Betaling in 3 schijven kan (feb, maart, april) na bespreking met boer.  

Bij standaard verrassen we je elke week met een aanbod van verse seizoensgroenten. 
april - oktober: levering wekelijks 
november - maart: dubbele levering 2-wekelijks (het grootste deel zijn dan bewaargroenten) 
Liefst jaarlijks betaling. Betaling in 3 schijven kan (feb, maart, april), na bespreking met boer. 
Mogelijkheid om je groenten aan huis te laten leveren: €5 pak-en lever-service.  
 

Klein (1p) medium (2p) Groot (familie) 

5 porties / week

Aantal soorten

Afhaal boerderij

Afhaalpunt

Porties 10 porties / week 15 porties / week

5 soorten 6-7 soorten 8-9 soorten

€ 550 
(€ 10,50 / week)

€ 885
(€ 17 / week)

€ 1275
(€ 24,50 / week)

€ 625
(€ 12 / week)

€ 960 
(€ 18,50 / week)

€ 1350
(€ 26 / week)



Flexi pakket (52 weken) 

Bij flexibel kies je zelf elke week naar believen de inhoud van je pakket. 
april - oktober: levering wekelijks 
november - maart: dubbele levering 2-wekelijks (het grootste deel zijn dan bewaargroenten) 
Liefst jaarlijks betaling. Betaling in 3 schijven kan (feb, maart, april), na bespreking met boer. 
Mogelijkheid om je groenten aan huis te laten leveren: € 5 pak-en lever-service.  
Eerst eens uittesten? 10-weken proef mogelijk aan € 140 voor klein, € 210 voor medium en € 290 voor groot.
 

Klein (1p) medium (2p) Groot (familie) 

5 porties / week

Soortenkeuze
zomermaanden

Afhaal boerderij

Porties 10 porties / week 15 porties / week

keuze uit 
10-12 soorten 

€ 600
(€ 11,50 / week)

€ 935
(€ 18 / week)

€ 1350
(€ 26 / week)

Afhaalpunt € 675
(€ 13 / week)

€ 1015
(€ 19,50 / week)

€ 1430
(€ 27,50 / week)

Soortenkeuze
wintermaanden

keuze uit 
10-12 soorten 

keuze uit 
10-12 soorten 

keuze uit 
7-9 soorten 

keuze uit 
7-9 soorten 

keuze uit 
7-9 soorten 

Flex Combio 40 (40 weken)  

Bij flexombio40 kies je zelf welke 40 weken je een pakket wil. Je mag van deze 40 tot max. 10x komen zelfoogsten
wanneer je meer tijd hebt.  
april - oktober: levering wekelijks 
november - maart: dubbele levering 2-wekelijks (het grootste deel zijn dan bewaargroenten) 
Liefst jaarlijks betaling. Betaling in 3 schijven kan (feb, maart, april), na bespreking met boer. 
Mogelijkheid om je groenten aan huis te laten leveren: € 5 pak-en lever-service.  

Klein (1p) medium (2p) Groot (familie) 

5 porties / week

Soortenkeuze
zomermaanden

Afhaal boerderij

Porties 10 porties / week 15 porties / week

keuze uit 
10-12 soorten 

€ 540 
(€ 13,50 / week)

€ 820
(€ 20,50 / week)

€ 1160
(€ 29 / week)

Afhaalpunt € 600
(€ 15 / week)

€ 880
(€ 22 / week)

€ 1220
(€ 30,50/ week)

Soortenkeuze
wintermaanden

keuze uit 
10-12 soorten 

keuze uit 
10-12 soorten 

keuze uit 
8-10 soorten 

keuze uit 
8-10 soorten 

keuze uit 
8-10 soorten 



Flex Combio 30 (30 weken) 

Klein (1p) medium (2p) Groot (familie) 

5 porties / week

Soortenkeuze
zomermaanden

Afhaal boerderij

Porties 10 porties / week 15 porties / week

keuze uit 
10-12 soorten 

€435 
(€ 14,50 / week)

€ 660 
(€ 22 / week)

€ 930
(€ 31 / week)

Afhaalpunt € 480 
(€ 16 / week)

€ 705
(€ 23,50 / week)

€ 975
(€ 32,50 / week)

Soortenkeuze
wintermaanden

keuze uit 
10-12 soorten 

keuze uit 
10-12 soorten 

keuze uit 
8-10 soorten 

keuze uit 
8-10 soorten 

keuze uit 
8-10 soorten 

BoB - Best of Both (52 weken)  

Bij flexombio30 kies je zelf welke 30 weken je een pakket wil. Je mag van deze 30 tot max. 5x komen zelfoogsten
wanneer je meer tijd hebt.  
april - oktober: levering wekelijks 
november - maart: dubbele levering 2-wekelijks (het grootste deel zijn dan bewaargroenten) 
Liefst jaarlijks betaling. Betaling in 3 schijven kan (feb, maart, april), na bespreking met boer. 
Mogelijkheid om je groenten aan huis te laten leveren: € 5 pak-en lever-service.  

7 maanden zelfoogst en 5 maanden geleverd Flexi Pakket 
Zelfoogst in de zomermaanden (april-okt) plus flexi pakket in de wintermaanden (nov-maart) 
€ 440 per volwassene 
€ 16 maal de leeftijd voor - 18 jarigen 
onder de 6 jaar gratis 
vanaf 3de kind 25% korting 


