
 ✓ Fruit is het ideale tussendoortje op het werk: het bevat weinig calorieën, veel vezels, 
vitaminen en mineralen. Het is lekker op ieder moment van de dag en met fruit kan je 
uitstekend variëren.

 ✓ Het is bewezen dat het dagelijks eten van fruit de gezondheid en het welzijn van  
medewerkers bevordert.

 ✓ Met gezonde voeding krijg je fitte werknemers, wat zorgt voor betere prestaties.  
Werknemers die goed in hun vel zitten, melden zich bovendien minder vaak ziek.

 ✓ Gezond eten heeft ook een sociaal voordeel: het draagt bij tot het samenhorigheidsgevoel 
én het is 100% fiscaal aftrekbaar en dus financieel interessant.

 ✓ Het helpt tevens uw bedrijf aan een positief imago.

 ✓ Pruydt.be staat garant voor verse producten, kwaliteit, een groot aanbod en persoonlijke 
service.

 ✓ Pruydt.be is reeds jaren gezond bezig, nu jullie bedrijf nog …

Trakteer jouw werknemers dagelijks 
op een gezonde portie fruit !

PRUYDT FRUIT- EN GROENTEN
T 09 368 01 10  I  F 09 366 11 53

info@pruydt.be  I  www.pruydt.be
 volg ons op Facebook!



 Onze troeven: 

• Lekker fruit, het beste, aan een vaste prijs.
• Lokaal bedrijf met eigen levering en service.
• Levering wekelijks, tweewekelijks of maandelijks.
• Gratis levering binnen een straal van 10 kilometer.
• Zekerheid, u weet wat u kan verwachten.
• Maatwerk en specialisatie mogelijk.

 Extra fruitmand - meest verkocht ! 

FRUITMANDEN AAN EEN VASTE PRIJS

 Premium fruitmand - ook bijzonder geliefd als geschenkmand ! 

 Budget fruitmand - de voordelige optie ! 

Meerdere opties mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.

FRUITMANDEN OP MAAT
Bestellen is eenvoudig !

www.pruydt.be/fruitmanden/bedrijven

info@pruydt.be 

T 09 368 01 10

We bevestigen altijd de eerste levering.

klein (5kg): € 35,00 

medium (7,5kg): € 48,00 

groot (10kg): € 55,00

Grote variatie: minstens 10 soorten fruit.
Het betreft hard en zacht fruit waaronder appels, peren, sinaasappels,  
aardbeien, nectarines, clémentines, mandarijnen, bananen, kiwi’s, druiven, 
blauwbessen, frambozen etc. 
Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid.

Voordelen: extra kwaliteit fruit, inclusief zacht fruit, grote variatie aan vaste 
prijzen.

Nog grotere variatie: inclusief exotisch fruit, minstens 12 verschillende 
soorten fruit. 
Bevatten hard en zacht fruit plus exotisch fruit, plus een fles fruitsap,  
noten en gedroogd fruit.
Deze fruitmand kan ook volgende fruitsoorten bevatten: mango, papaya, 
avocado, ananas, passiefruit, lychees etc. 
Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid.

Voordelen: premium kwaliteit, de grootste variatie aan vaste prijzen.

Bevat fruit van hoge kwaliteit maar is beperkt in variatie: 5 tot maximaal 
6 fruitsoorten. 
Bevat vooral appels, peren, sinaasappels, clémentines en/of mandarijnen,  
bananen. 
Indien u meer variatie wenst, raden wij u onze extra of premium fruitmanden 
aan.

Voordelen: voor bedrijven die enkele soorten fruit van hoge kwaliteit willen 
voorzien aan vaste, voordelige prijzen.

klein (5kg): € 45,00 

medium (7,5kg): € 59,00 

groot (10kg): € 75,00

klein (5kg): € 26,50 

medium (7,5kg): € 32,00 

groot (10kg): € 36,50

Vragen ? Aarzel niet ons te contacteren !
U kan een proefmand van 5 kg bekomen. Deze is gratis wanneer u besluit om klant te worden.


