
BuitenGewoonBox 
Maandelijks maken wij een verrassende box met gerechten van Joep, verse groenten en 
wijn, waarmee je in een handomdraai restaurantmaaltijden kan serveren. 
 
Wat krijg je?
In de box zitten gerechten die af zijn en verse groenten, een biologische kaas, eventueel 
vlees en een fles (natuur)wijn. Met recepten en suggesties voor bereidingen. Je kunt er een 
dag of 4/5 van eten met 2 personen, of de box in een keer opeten met 8 à 10 personen (zelf 
aanvullen met brood / aardappelen). 

Kosten
De box kost €90,-. Statiegeld op de potten (€ 7,-) krijg je weer terug wanneer je de potten 
bij ons inlevert, of brengen we in mindering op de volgende box. Een doos kost €1,- , maar 
je mag ook een eigen kratje of tas meenemen.

Eenmalig afnemen
Je mag per keer beslissen of je de box wil afnemen en kiest tussen vlees of vegetarisch. Als 
je interesse hebt, houden we je via Whatsapp op de hoogte over de inhoud van de volgende 
box. Je kan ook onze website en/of Instagram volgen.

Strippenkaart
Als je vaker een box wil bestellen, kan je een strippenkaart kopen. We hebben strippen-
kaarten voor 5, of voor 10 boxen. (450 / 900€). Bij afname van een strippenkaart steun je 
onze duurzame boerderij (crowdfarming) en in ruil daarvoor zullen wij je belonen met ex-
tra onderdelen in jouw boxen.

Afhalen en bezorgen
Je kan de box ophalen op onze boerderij in Nederwetten, of bij een afhaalpunt in Eindhoven 
en Amsterdam. Ook bezorgen we de boxen in regio Eindhoven voor € 5,-.
 

BuitenGewoonBoxen kalender  
(data onder voorbehoud)

* Pinksteren, Kerst en Pasen.

30 apr 
4 juni
21 mei*
4 juni
2 juli

24 dec*
21 jan 
18 feb
18 mrt
15 apr*

30 jul 
3 sept
8 okt
5 nov
4 dec 

Heb je een vraag? 
Of wil je bestellen? 
Stuur ons een 
whatsapp of mail

https://api.whatsapp.com/send?phone=31641777440
mailto:info@vaderland.nu


Groente & Soep Kratjes
Elke week een kratje groenten, vers van ons land, op natuur-inclusieve wijze geteeld door 
Jordy én een soep van Joep. 

Wat krijg je?
Een kratje met minimaal 5 verschillende soorten groenten én kruiden. En een pot verse 
groentesoep van Joep, dit kan een maaltijdsoep zijn, of bijv. een krachtige groentebouillon. 
We maken recepten en suggesties voor je om de groenten te bereiden, zodat je op nieuwe 
ideeën komt voor gezonde en verrassende maaltijden.

Abonnementen
Je kan dit pakket bestellen als abonnement voor 1 tot 4 personen. Een abonnement 
betaal je per kwartaal. De kosten zijn berekend op 48 weken groenten, dus je kan 
vier weken vakantie nemen naar keuze (uiterlijk een week van tevoren doorgeven). 
Je kan ook voor een jaar betalen, daarmee steun je onze boerderij en dat belonen we met 
extra groenten van het land.

Kosten
1 persoon:  € 120 per kwartaal   3 personen:  € 280 per kwartaal
2 personen:  € 200 per kwartaal   4 personen:  € 360 per kwartaal
 
Proefpakket
Wil je een keer een proefpakket ontvangen? Schrijf je dan hier in. We laten je weten wan-
neer jouw pakket beschikbaar is. Abonnementen krijgen voorrang, dus als je heel graag wil, 
neem dan een abonnement af!

Groenten en BuitenGewoonBoxen
Het is ook mogelijk om het groenteabonnement te combineren met de BuitenGewoonBox. 
Dan krijg je 3x per maand het groentekratje en 1x per maand de BuitenGewoonBox. Hier-
voor zijn verschillende abonnementen mogelijk. Neem contact met ons op om jouw ideale 
vorm te vinden.

Afhalen
Vanaf half mei staan de eerste kratjes voor je klaar.
Je kan deze op vrijdagmiddag afhalen op de boerderij en 
waarschijnlijk komt er ook een afhaalpunt in Eindhoven.


