
WERKFRUIT
Vers en lekker

Ons concept werkfruit biedt een verantwoord alternatief voor 

ongezonde tussendoortjes. Fruit is goed voor iedereen en stimuleert 

gezond gedrag. Ook op de werkvloer komt een gezonde leefstijl 

uitstekend van pas. het invoeren van werkfruit is een onbelaste 

vitaminedosis voor jouw werknemers. Plaats het fruit op een uitnodi-

gende plaats en laat je werknemers op ieder moment van de dag 

genieten van vers fruit. Het tevredenheidspercentage zal 

ongetwijfeld stijgen met de inzet van werkfruit.  

Onze vitamineboxen
Onze eigen AGF-afdeling houdt zich dagelijks bezig met verse 

producten. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en onze 

producten worden bewaard en vervoerd onder de juiste condities. 

We hebben drie vitamineboxen opgesteld die allemaal bestaan 

uit heerlijk en vers fruit. Overige fruitsoorten kunnen naar wens 

toegevoegd worden door ze apart te bestellen. We leveren de 

producten in kartonnen dozen omdat we graag gebruik maken van 

duurzame producten. Het werkfruit wordt gratis bezorgd!

Vitmainebox A | 25 stuks 

• Elstar appels

• Bananen

• Handperen

• Handsinaasappel

• Mandarijnen

Vitmainebox C | 30 stuks 

• Diverse soorten appels

• Bananen

• Handperen

• Handsinaasappel

• Mandarijnen

• Kiwi

• Seizoen fruit (perziken, 

 nectarines, minneola`s etc.)

Vitmainebox B | 25 stuks 

• Diverse soorten appels

• Bananen

• Handperen

• Handsinaasappel

• Mandarijnen

• Kiwi

• Seizoen fruit (perziken, nectarines,  

 minneola`s etc.)
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Zorg voor een gezonde beleving passend bij jouw 

bedrijf. De presentatie is hierbij van groot belang. Wij 

voorzien je graag van advies. We hebben bijvoorbeeld 

prachtige displays, canvas of plexiglasmogelijkheden 

waarmee je op laagdrempelige wijze het werkfruit in 

het middelpunt kunt zetten.

Presentatie

Kwaliteit en duurzaamheid
Met werkfruit onderneem je maatschappelijk en verantwoord. Het afne-

men van werkfruit betekent automatisch het steunen van een goed doel. 

Van elk stuk verkocht fruit wordt er 1 cent afgedragen. Aan jou de keus 

welk goed doel je wilt steunen uit onze selectie. Kwaliteit staat voorop 

dus wij controleren ons fruit iedere dag. Helaas kan perfectie niet gega-

randeerd worden. Niet tevreden met een ontvangen product? Je krijgt 

een vervangend product of u ontvangt geld terug. We hanteren 4 dagen 

houdbaarheidsgarantie.

Iedere 
werkdag 
vers fruit!

Goede doelen:

• Stadsakkers Apeldoorn
• KWF
• MS Fonds
• Tuberculose

Werkfruit is voordelig
Stimuleer gezond gedrag en profiteer van verschillende voor-

delen. Met de inzet van werkfruit kun je zoal bijdragen aan 

een gezonde werksfeer met fit en energiek personeel. Op de 

lange termijn verminder het ziekteverzuim door de bijdrage 

aan het welzijn van je personeel. Door deze investering in je 

werknemers zal de arbeidstevredenheid stijgen en die waard-

ering van tevreden werknemers is altijd goed. 
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Gezond en lekker

Arbeidsproductiviteit

Minder ziekteverzuim

ArbeidstevredenheidGa voor tevreden 
medewerkers!
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Ook werkfruit in jouw bedrijf?
Wij komen graag wekelijks een vitaminebox boordevol 

vers fruit bezorgen bij jouw bedrijf. We hebben een 

opzegtermijn van slechts twee weken dus je bent niet 

gebonden aan een contract. Het is dan ook zeker het 

proberen waard om ons stappenplan te volgen voor de 

invoer van werkfruit. 

Fruit op het werk in 4 stappen

1.

2.

3.

4.

Contact
Wil je ook werkfruit voor jouw bedrijf? Neem contact met ons op. We kijken samen naar jouw wensen. 

Voorstel
We doen een voorstel dat past bij jouw bedrijf en jouw personeel. We houden rekening met het aantal werknemers en 
de besproken wensen. Ook gaan we bekijken hoe we het werkfruit goed onder de aandacht kunnen brengen binnen 
jouw onderneming.

Bezorging
De bezorging van werkfruit binnen een straal van .... km met minimaal .... medewerkers is geheel kosteloos. De lever-
ingsdagen worden in overleg besloten.

Genieten maar
De laatste stap is genieten van het werkfruit en uiteindelijk van de voordelen van deze vitamientjes!

Contactgegevens: 

T: 055 521 21 04
E: receptvoorgroei@dijkgraafreinders.nl


