
1. Cadeaubon Vaderland
De waarde van de cadeaubon kan je zelf bepalen. Wij maken vanaf € 50,- een persoonlijke 
cadeaubon voor je, waarmee je later dit jaar (van mei 2021 - mei 2022) groenten kan kopen, 
of een BuitenGewoonBox. Of een picknickmand, BBQ-pakket, je kan zelfs workshops volgen.  
Je mag ons mailen / whatsappen met jouw wensen, wij sturen een betaalverzoek en een di-
gitale of geprinte bon.

2. BuitenGewoon Strippenkaart
Je kan een strippenkaart afnemen voor 5 of 10 boxen. Deze is geldig t/m mei 2022. In die tijd 
maken we nog 16/17 boxen. Dus genoeg keuze! Wij sturen een bericht over de inhoud van de 
volgende box, ongeveer twee weken voor uitgifte. Als deze je aanspreekt, schrijf je je in op 
de box. Als dank voor de investering, hoef je geen statiegeld te betalen en krijg je regelmatig 
iets extra’s van ons. Denk aan een extra fles wijn, groenten of kruiden uit de tuin, een bosje 
bloemen of een extra gerecht.

3. Groenten & Soep kratjes
Een jaar lang, elke week een rijkelijk kratje met min. 5 soorten verse groenten, kruiden, re-
cepten en een soep van Joep. Als je vooraf betaalt voor een jaar gaan we je regelmatig belonen 
met extra groenten van ons land. Je kan een abonnement afnemen voor 1 persoon (480€), 
2 (800€),  3 ( 1120€) of 4 (1440€) personen. In termijnen betalen is mogelijk. Elke vrijdag kan 
je een kratje komen ophalen in Nederwetten. Of laten bezorgen (tegen een kleine meerprijs).  
Er zullen meerdere afhaalpunten komen.
  

4. BuitenGewoon + Groenten & Soep
12x de BuitenGewoonBox én 36x een Groente & Soep kratje. Dat is dus elke week lekker eten, 
met nieuwe recepten en inspiratie. In de week dat je een BuitenGewoonBox krijgt, zullen we 
wat extra groenten in jouw box doen, maar krijg je niet ook nog een kratje. In het seizoen 
mag je bloemen en kruiden komen plukken. We belonen je regelmatig met extra groenten 
en verrassingen in je box. Denk aan een extra fles wijn, groenten of kruiden uit de tuin, een 
bosje bloemen of een extra gerecht.

5. Het beste wat we hebben 
Je gaat verwend worden! Op een gezonde wijze, met: 14 BuitenGewoonBoxen per jaar,  en in 
de weken dat we geen box uitgeven, krijg je een Groente&Soep kratje met daarbij een extra 
gerecht van Joep. Je mag een keer op zondag een picknickmand komen ophalen en deze nut-
tigen rondom de boerderij. Je krijgt een plukabonnement om bloemen en kruiden te komen 
plukken. We gaan workshops geven over koken, wildplukken, tuinieren, wijnen en mindful-
lness. Jij mag 5 workshops volgen, samen met je partner of een vriend, vriendin. En tussen-
door krijg je nog allerlei tips, recepten en inspiratie van ons. Het wordt een jaar vol inspiratie, 
verrassingen en lekkernijen. Alsof je een jaar op reis gaat, maar dan vanuit huis.
 
 
Alle bovenstaande abonnementen (3, 4 en 5) zijn berekend op basis van 48 weken. Dat betekent 4 weken vakantie. 
Je kan zelf bepalen wanneer je vakantie neemt, als je dit uiterlijk een week van tevoren aangeeft.

Crowdfarming
Door middel van crowdfarming kan je ons helpen met het realiseren van onze duurzame
belevingsboerderij in Nederwetten. 
 
Wat gaan wij doen met jouw investering?
We investeren in de tuinderij en de keuken op de boerderij. Dat kost nu heel veel tijd en 
geld en daar plukken we de komend jaar (letterlijk) de vruchten van. Als jij dus vooruit be-
taald, help je ons om dit te kunnen doen en dan mag je dus ook mee vruchten plukken :) 

Wat krijg jij ervoor terug?
In het komend jaar krijg je de beste producten van ons land en uit de keuken van Joep. Je 
kan kiezen uit een cadeaubon, strippenkaart of abonnement (zie onderaan deze pagina). 
Als je ons helpt door middel van een vooruitbetaling, zullen wij dat belonen met mooie ex-
tra’s van het land en uit de keuken. 

Hoe werkt het?
Je kiest één van de vijf opties die bij jou past. En neemt dan contact met ons op. Je krijgt 
van ons een bevestiging van je bestelling en een betaalverzoek. En dan kan je je producten 
komen afhalen of laten bezorgen. Op de volgende pagina zie je meer details over elke optie.

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

5/10 boxen: € 450/€ 900

van € 50 - € 250 

een jaar voor 2 pers: € 800

een jaar voor 2 pers: € 1800

een jaar voor 2 pers: € 2500

https://api.whatsapp.com/send?phone=31641777440
mailto:info%40vaderland.nu?subject=

