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Van:     Groenned b.v. 
Aan:     De Nederlandse groenteproducenten; in- en verkopers. 
Betreft: Fax of mail-abonnement betreffende dag- en weekprijzen glas- en 
vollegrondsgroenten. 
 
 
Donkerbroek, februari 2009. 
 
 
Geachte telers/relaties, 
 
In 2008 hebt u de dagelijkse prijsinformatie van Groenned via de fax of mail 
ontvangen.  
 
Hierbij willen wij u de mogelijkheid bieden om ook voor 2009 de prijzen te 
ontvangen. 
 
In bijgaande antwoordformulier vindt u de prijzen voor 2009. 
 
Wij proberen de prijzen dagelijks te publiceren; het kan echter voorkomen dat niet 
alle prijsinformatie beschikbaar is (b.v. door ziekte of afwezigheid). Mochten de 
prijzen achteraf beschikbaar zijn, zullen deze alsnog gepubliceerd worden. 
 
 
Wij hopen dat u ook dit jaar weer van onze diensten gebruik wilt maken en daartoe 
het ingevulde antwoordformulier ons retour wilt faxen/mailen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het Groennedteam, 
 
 
Ettje Graafstra 
Wietske Koppert. 
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ANTWOORDFORMULIER te faxen naar 0516 – 48 12 03. 
 

Naam:                  ………………………………………………….. 
 
Adres:                  …………………………………………………… 
 
Postcode/plaats: …………………………………………………… 
 
E-mail:                 ……………………………………………………    
 
In het geval u kiest voor een abonnement graag uw keuze aankruisen: 

� Maandabonnement voor de vollegrondsgroenten à € 22,50. 

� Maandabonnement voor 1 glasprodukt à € 17,50 

� Maandabonnement voor 2 glasprodukten à €25,00. 

� Maandabonnement voor 3 glasprodukten à €30,00. 
 

� Jaarabonnement voor vollegrondsgroenten à €120,00. 

� Jaarabonnement 1 glasprodukt à € 100,00. 

� Jaarabonnement 2 glasprodukten à €150,00. 

� Jaarabonnement 3 glasprodukten à €175,00. 

� Jaarabonnement vollegronds- en glasgroenten à €250,00. 
 
Als u het abonnement via de fax wilt ontvangen, svp onderstaand aankruisen 

� Abonnement via de fax à € 1,50 per produkt per maand extra. 
 

FAXNUMMER: ……………………………………….. 
 
Mijn produktkeuze is: 

 
- alleen ……………………………… 
 
- 2 produkten, namelijk …………………………………en……………………………………………. 
 
- 3 produkten, namelijk ………………….………,……………………………en……………………. 
   

Datum:   Plaats:    Handtekening: 
 

 

………………………………         ………………………………………          …………………………………

   

 

Naam:        ..………………………………… 


