
EEN GEZONDERE 
KANTINE? 
PROBEER HET EENS!



AAN D E SLAG! 

Doe GRATIS mee aan de 
Gezondere Box!
 
•  Box I Fruit 
 + gratis presentatierek en waterkan

•  Box II Hartig
•  Box III Snacks & Dranken

Box I, II of III, vijf keer GRATIS!
U kunt één van de drie boxen kiezen. Deze krijgt 
u vijf keer gratis, zodat u kunt proberen of dit iets 
voor uw kantine is. Als u zich aanmeldt, krijgt u 
in week 15, 16, 19, 20 en 21 de gekozen box met 
gezondere producten.

Goed om te weten
Wilt u ook een tweede box of alledrie? Dan is het 
mogelijk deze te ontvangen tegen 40% van de 
inkoopprijs. Hierbij is de duurste box gratis. 

Verwachte omzet
Doordat de eerste box gratis is en u een klein deel 
betaalt voor de tweede en derde box, levert deze 
actie een mooie omzet voor de clubkas. In de ta-
bellen staat aangegeven hoeveel u kunt verdienen 
per box. 

Voorbeeld: kiest u voor box I en III, dan betaalt u 
per week €10,20 (40% van box I). Als u alles ver-
koopt, verdient u per week €116,75. De winst voor 
de club  is dan €106,55 per week.

Tip: wij hebben ook een overzicht van de omzet 
gemaakt inclusief inkoop (prijzen in de winkel). 
Bent u hierin geïnteresseerd, laat het dan weten via 
sun@opsterland.nl.



AAN D E SLAG! 

Doe GRATIS mee aan de 
Gezondere Box!
 

Tom Brandsma

Box I Fruit 

Product Omzet

1,5 kg zak Elstar (+/- 10 stuks) 30 x €0,50 = €15

Bananen (6 stuks per kilo) 30 x €0,50 = €15

Mandarijnen (+/- 12 stuks) 18 (per twee) x €0,50 = €9

Totaal €39

Box II Hartig

Product Omzet

Tosti’s (AH volkoren brood + AH achterham + 
De Zaanse Hoeve Belegen 30+ plakken)

14 x €1,75 = €24,50

Wraps kipfilet (AH volkoren wraps + AH zuivelspread light + 
AH Kipfilet) 

12 x €1,75 = €21

Totaal €45,50



Box III Snacks & Dranken

Product Omzet

Popcorn zout (100 gram) 10 x €1,25 = €12,50

Hero B’tween Mueslireep zero choco & yoghurt (6 stuks) 36 x €0,50 = €18

Ongezouten pinda’s (250 gram) 10 x €1,25 = €12,50

Spa Touch niet bruisend (lime jasmine, raspberry apple, 
orange cardamom)

15 x €1,25 = €18,75

Coca-cola zero 8-pack (250 ml) 16 x €1 = €16

Totaal €77,75

Meedoen? 
Kijk op opsterland.nl/gezondere-box
Vragen, ideeën of ondersteuning nodig? 
Mail sun@opsterland.nl


