
 

Aanloopje? 
 
Diverse nieuwe producten zijn met een aanloopje in het nieuwe seizoen terecht ge-
komen. Pas na een tijdje komt dit nieuwe seizoen echt op gang. Voorbeeld: de Hol-
landse appelen zijn er al best wel een tijdje, maar voordat alle rassen die we tot de 
hardlopers rekenen, beschikbaar zijn duurt het wel een tijdje. Afgelopen week zijn 
de Rubens in het assortiment opgenomen en de komende week zal ook de Kanzi zijn 
intrede doen. Dit zijn de moderne stabiele en veel gevraagde rassen, die niet mogen 
ontbreken in iedere AGF-speciaalzaak. Zo komt dus na een aanloopje het Hollandse 
appelseizoen pas echt gang!  
Nog een product dat een aanloopje neemt: de nieuwe oogst Spaanse mandarijnen! 
De beschikbaarheid is best al wel goed geweest de afgelopen weken, maar nu we 
a.s. maandag de eerste Bonaparte binnen gaan krijgen, spreken we pas echt van 
“het mandarijnen seizoen uit Spanje is open”! 
Als laatste deze week: de Kaki! De eerste soorten zijn er al, zoals het Sharon fruit, 
maar ook de Persimon is bezig met zijn aanloop. Er wordt veel van verwacht dit jaar, 
de productie is erg goed te noemen. Nog circa 2 weken en u kunt uw zaak weer 
oranje kleuren met al dit lekkere fruit!  
 
Uitpuffen! 
Op dezelfde manier kan een seizoen ook aflopen. Restantjes van bepaalde pro-
ducten zijn er nog, maar eigenlijk weten en zeggen we al dat het seizoen voorbij is. 
De voorbeelden kennen we best wel, maar voor de aardigheid noemen we de Perzik, 
Paraguayo en nectarine. Na deze producten zullen ook de pruimen aflopen, maar 
het kan ook zijn dat “dat eruit lopen” verbazingwekkend lang kan duren.  
 
Binnen kort! 
We voeren besprekingen met een Spaanse exporteur van Clementines. Een nieuw, 
maar kwalitatief hoogstaand merk (bekend van de Belgische markt) gaan we, als de-
ze besprekingen goed aflopen, in ons assortiment opnemen.  
Het zijn niet zomaar Clementines. Naast het feit dat deze mensen goed door het sei-
zoen willen handelen met de best beschikbare soorten in de juiste tijdsvakken, wil 
men ook graag boomgerijpt fruit leveren. Dat betekent ook dat je nooit als eerste 
aan de markt kunt zijn (geen rijpkamers) en dat je rekening moet houden van de ac-
tuele weersituaties (geen voorraad). Toch zijn we van mening dat dit boomgerijpte 
fruit een toegevoegde waarde kan zijn in iedere speciaalzaak. Ook zijn we ervan 
overtuigd dat dit bedrijf een topper in zijn soort is.  
Dus binnenkort leest u: Boomgerijpte Clementines met blad bij Postuma. Dan zullen 
we ook het merk bekend maken dat hierbij hoort.  
We weten dat “blad-clementine” niet of nog niet ingeburgerd is bij veel specialisten, 
maar we zijn ervan overtuigd, dat u hiermee een belangrijke troef in handen krijgt 
om u te onderscheiden. Het blad is namelijk de stille getuige is deze zaak: het laat 
zien hoe vers de mandarijn is. Dus ook uw eigen voorraad dient hierop aangepast te 
zijn.  
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Wat is de juiste prijs? 
 
Afgelopen weekend zijn we met de hele familie naar het Dolfinarium geweest. Je krijgt dan van 
diverse mensen de vraag: wat heb je voor de entree betaald? Hoeveel korting heb je gehad? Dat 
is eigenlijk wel raar. Een kassaprijs van een x bedrag en diverse kortingen via spaaracties of diver-
se internetsites. 
Willen we dan met zijn allen de meeste korting of willen we gewoon weinig entree betalen?  
 
Als je de drogisterijfolders doorleest zie je hetzelfde terugkomen. Korting op bijvoorbeeld pam-
pers, billendoekjes, shampoo en andere zaken. Willen we nu korting of willen we weten dat we 
niet te veel betalen. Vaak hoor ik mijn vrouw mopperen van: heb ik net van alles gekocht en heb-
ben ze het nu alweer in de aanbieding. Je moet dus bewust voorraad aanhouden, folders lezen 
en op het juiste moment inkopen. 
Er zijn diverse winkels die pretenderen altijd goedkoop te zijn. Toch zie je dat deze winkels 
steeds vaker een paar prijsacties ernaast hebben. 
Hoe zit het nu in de AGF-wereld? We zijn hier afhankelijk van vraag en aanbod of je werkt met 
vaste afspraken. 
 
Bij ons op de groothandel zie je dat we een vrij groot basisassortiment moeten hebben met 
daarnaast leuke acties per dag/week/seizoen of juist individueel. 
Bij jullie in de winkel of op de marktkraam is het vanzelfsprekend dat je je onderscheidt met de 
juiste prijs voor een product. We geloven dat je voor een product met toegevoegde waarde ge-
makkelijker de juiste prijs kan vragen. De prijsdruk die je hebt voor een pondje kasbonen is heel 
anders dan die voor een bloemkool.  
Op de beurs in Houten hebben we leuke gesprekken gehad met jullie. Wij hopen jullie te mogen 
ondersteunen en te zorgen dat we de juiste producten hebben die jullie tegen goede prijzen 
kunnen verkopen. 
 
Goede verkoop! 
 
Overdenktertje 
De prijs is niet altijd het bewijs. 

 
Omzetindex 
Langzaam maar zeker komen we toch echt meer in het herfstweer terecht. We hebben best een 
mooie week gehad, maar voor komend weekend voorspellen ze toch weer kans op regen. In de 
loop van volgende week wordt het weer droger en zonniger! We zetten in op 95 punten.  
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Deze prijsvergelijking is bedoeld om inzicht te geven in de prijzen van de supermarkt 

 

 

Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  
Datum 30 september 2016  Datum  30 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 0,59  Bloemkool  Per stuk 1,49 

Witlof  4 stuks 1,29  Witlof  3 stuks 0,99 

Broccoli  500 gram 1,09  Broccoli AANBIEDING 500 gram 0,89 

Komkommer  Per stuk 0,75  Komkommer   Per stuk 0,75 

Courgette  Per stuk 0,55  Courgette   Per stuk 0,49 

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

Sperziebonen BONUS 500 gram 0,49  Sperziebonen   500 gram 0,99 

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

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

Bospeen  Per bos 1,70  Bospeen   Per bos 1,33 

Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,99  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,69 

Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,99  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,98 

Elstar  1,5 kilo 1,99  Elstar  1,5 kilo 1,79 

Kiwi groen AH  Kilo 2,79  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,30 

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

Mandarijnen BONUS Kilo 2,49  Mandarijnen  Kilo 2,79 

Conference BONUS Kilo 0,99  Conference AANBIEDING Kilo 0,99 

Druiven wit Pitloos 

 

500 gram 1,99  Druiven wit Pitloos verpakt 

 

500 gram 1,69 

Druiven rood Pitloos 

BONUS 

500 gram 1,69  Druiven rood Pitloos verpakt 

AANBIEDING 

500 gram 1,69 

Aardbeien 

 

Hollandse 

 

250 gram 

500 gram 

2,49 

3,49 

 Aardbeien 

 

Hollandse  

 

250 gram 

500 gram 

2,29 

3,29 

Galia Meloen  Stuk 2,29  Galia Meloen  Stuk 1,99 



                  AGF Beurs  

Afgelopen dinsdag en woensdag waren wij weer present op de AGF Detail Beurs. Na maanden van voorbereiding 

was het dan zover en we hebben een hoop van ons klanten mogen begroeten op onze stand. Wij kunnen terug 

kijken op een geslaagde beurs en hopelijk heeft ook u er wat van opgestoken. Hieronder een kleine impressie van 

onze stand.  

    

 

 

 

 

 

 



          Te koop aangeboden: 



 Toonbank 

 Notenstelling 2x  235cm 

 Wandkoeling 320cm 

 Wandkoeling  

 Fruitstelling 2x (waterval) 245cm 

 Groentestelling 1 (waterval) 205cm 

 Vaatwasmachine Winterhalter 

 Groente snijmachine Duurland+messen 

 Rvs spoelbak +voorspoeldouche, 1 gats mengkraan en 
zwenkuitloop 

 Rauwkostmachine  Master + messchijven 

 Rvs werktafel 2x 

 Unox ChefTop combisteamer (7x1/1 gn) 

 Koelcel 

 Kassaweegschaal Digi SM5300 2x  

 

Voor info Ivo Reinders 

0651180529 / 0544 466251 (graag na 17.00u.) 


