
 

Het zomert lekker door! 
 
Nu het gewone leven zijn 
loop weer heeft genomen, zie 
je best wel weer dat de ma-
nier van eten en de keuzes 
die mensen maken veranderd 
zijn. Het is ontegenzeggelijk 
waar dat het weer ons de af-
gelopen tijd en ook volgens 
de voorspellingen de komen-
de week, best wel goed 
gezind is. Het is een super 
nazomer tot nu toe. Dat biedt 

nog volop kansen voor ons heerlijke zomerfruit, frisse salades en “koude groente-
pakket” zoals tomaten, komkommers, paprika enz. Met natuurlijk in het weekend de 
BBQ-aanbiedingen. Daarnaast volop mogelijkheden voor “de gewone maaltijd” en 
wat ook belangrijk is: de consument kan ongestoord erop uit om boodschappen te 
doen. Allemaal voordelen. Geniet er gewoon van, deze omstandigheden zijn gratis. 
Hoe u de klant aan uw zaak weet te binden, daar ligt de grootste uitdaging, dat is 
ondernemen!  

 
Massa presentatie 

Vanaf vandaag hebben we weer kuub kisten met Elstar beschikbaar, zo uit de boom-
gaard, ongesorteerd en een leuk klein prijsje.  Dat presenteert leuk, lijkt voordelig en 
uw klanten kunnen (voor een deel) zelf pakken. Het laat massa zien en het lijkt inder-
daad net alsof u ze zelf bij de appelteler gehaald heeft. Niet voor iedereen even aan-
trekkelijk, maar voor diegene die er met plezier mee werken hele leuke handel! 
 
Kiwi- promotie! 
U kunt unieke Kiwi Paraplu’s verdie-
nen! 
Voor de eerste 50 deelnemers hebben 
we een leuk promo pakket liggen, dus 
doe mee en bestel bij uw verkoper een 
promo pakket.  
Voor de puntentelling gelden ook de 
kiwi’s die vandaag besteld worden. Zie 
verder de uitleg in dit weekbericht.  
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Extreme weersomstandigheden 

 

Wat het afgelopen kwartaal ons geleerd heeft is dat het weer en ons klimaat steeds extremer 

worden. Vorige week maten we temperatuurverschillen van 10⁰C per dag en in de afgelopen 

maanden hebben we extreme neerslag gezien in delen van het land. De fruitteelt in Zuid-

Limburg heeft miljoenen schade van de hagelbui in juni. We hebben zelf ook gezien dat in de 

afgelopen weken onze handel zwaar te lijden heeft gehad van het weer. Het lijkt erop dat de-

ze extremen in de toekomst niet minder zullen worden. Dus voor ons en voor u zal dit het 

nodige betekenen. Zoals een van onze gewaardeerde leveranciers deze week al via LinkedIn 

aangaf: 

 

 

 

Het is tijd om door te pakken! 
 

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op en zitten 
we weer in ons dagelijks ritme. Wat mij opvalt is dat we sep-
tember zien als een vast punt om te kijken hoe we ervoor 
staan. We gaan weer met zijn alleen naar de sportschool, 
eten gezond, gebruiken onze stappenteller en andere zaken 
om jezelf te verbeteren. Nieuwe gezonde recepten op Face-
book, het staat er vol mee. Maar ook de oude vertrouwde 
media zoals televisie en radio besteden hier veel aandacht 
aan. De gezondheids- en kookprogramma’s worden weer 
van stal gehaald. 
 
Iedereen heeft wel van die lijstjes met punten erop die nog afgewerkt moeten worden. Er moeten bepaal-
de keuzes gemaakt worden. De autodealers weten dit maar al te goed, ze komen allemaal met actie- en 
feestweken. Bij mij thuis proberen we het lijstje ook weg te werken, klusjes in huis, zijn we goed verzekerd, 
een nieuwe bank, wat moet er allemaal nog geregeld worden.  
 
Bij ons op de groothandel is het nu ook de tijd om door te pakken. We zijn druk bezig met nieuwbouwplan-
nen en natuurlijk met de beurs in Houten. Je ziet dat je diverse beslissingen moet nemen gebaseerd op 
aannames en informatie van diverse leveranciers, collega’s en andere partijen. Veel vertegenwoordigers 
kijken verbaasd op door de snelheid waarmee wij dingen doorpakken. Wij als groothandel en u als specia-
list werken met daghandel.  
 

We zijn gewend om snel te schakelen en beslissingen te nemen in de groente en fruitsector. Consumenten 
kijken nu om zich heen waar ze lekkere gezonde producten kunnen krijgen. We willen graag samen met u 
zoveel mogelijk deze kansen pakken en denken graag met u mee. 
 
Goede verkoop! 
 
Overdenktertje 
Met gezond verstand heb je goud in hand. 
 
Omzetindex 
We hebben over het weer de afgelopen niet mogen klagen, het is een heerlijk droge en vooral zonnige 
week geweest. Ook voor de komende week ziet het er rooskleurig uit. Ze voorspellen zelfs voor volgende 
week tropische waarden. Nog maar even lekker van genieten dus! Wij zetten in op 115 punten.  
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Prijsvergelijking tussen Albert Heijn en Jumbo 

Deze prijsvergelijking is bedoeld om inzicht te geven in de prijzen van de supermarkt 

 

 

 

 

Prijsvergelijking tussen Albert Heijn en Jumbo 

Deze prijsvergelijking is bedoeld om inzicht te geven in de prijzen van de supermarkt 

 

 

Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  
Datum 9 september 2016  Datum  9 september 2016 

 
ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS 

ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS 

Bloemkool BONUS Per stuk 1,29  Bloemkool  Per stuk 1,86 

Witlof  4 stuks 1,29  Witlof  3 stuks 0,93 

Broccoli  500 gram 1,09  Broccoli  500 gram 0,99 

Komkommer BONUS 2de gratis Per stuk 0,79  Komkommer   Per stuk 0,79 

Courgette  Per stuk 0,63  Courgette   Per stuk 0,59 

Champignons   250 gram 0,86  Champignons   250 gram 0,79 

Sperziebonen  500 gram 0,99  Sperziebonen   500 gram 0,99 

Sla  Per krop 0,86  Sla   Per krop 0,85 

IJsbergsla  Per krop 0,75  IJsbergsla   Per krop 0,65 

Bospeen  Per bos 1,70  Bospeen   Per bos 1,27 

Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,79  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,49 

Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,79  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,49 

Elstar  1,5 kilo 3,69  Elstar  1 kilo 1,99 

Kiwi groen AH  Kilo 2,99  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 2,98 

Chiquita bananen  Kilo 1,89  Dole bananen   Kilo 0,99 

Mandarijnen  Kilo 2,89  Mandarijnen  Kilo 2,79 

Conference  Kilo 1,29  Conference  Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos 

BONUS 2de gratis 

500 gram 2,09  Druiven wit Pitloos verpakt 

 

500 gram 2,39 

Druiven rood Pitloos  

 

500 gram 2,49  Druiven rood Pitloos verpakt 

 

500 gram 1,99 

Aardbeien 

 

Hollandse 

 

250 gram 

500 gram 

1,79 

2,79 

 Aardbeien 

 

Hollandse  

 

250 gram 

500 gram 

1,70 

2,76 

Galia Meloen  Stuk 1,99  Galia Meloen  Stuk 1,99 



 



 


