
Bestelformulier Tuinbouwbedrijf Peeters – Vandervorst 

 

Waarom bij ons kopen?  

Wij vinden het  belangrijk dat we onze klanten kunnen voorzien van ons aanbod verse levensmiddelen. 

U kan steeds bij ons terecht voor verse groenten en fruit, aardappelen, uien en eieren. 

Door lokaal te winkelen steunt u de kleinhandel in uw buurt en bent u zeker van de kwaliteit van de 

producten die u koopt.  

U kan de winkel vrij bezoeken voor uw aankopen  op dinsdag en donderdag tussen 9 u en 17.30 u of u 

kan bestellen en afhalen. 

Bestellen en afhalen 

U maakt uw keuze uit het onderstaande aanbod en doet uw bestelling op volgende manier:  

1. Telefonisch via 03 664 16 96 (Fons Peeters)  

2. Via Whatsappbericht naar 0494 06 49 96 (Ingrid Vandervorst) 

We halen twee keer per week verse producten op bij onze lokale leveranciers. Dit geeft u twee 

tijdstippen om uw bestelling door te geven en af te halen.  

1. Besteld voor maandag 20u, afhalen kan op dinsdag tussen 9u en 17u30 

2. Besteld voor woensdag 20u, afhalen kan op donderdag tussen 9u en 19u00 

Adres om af te halen: Leugenberg 88, 2180 Ekeren. 

Onze prijzen zijn variabel en afhankelijk van het aanbod.  

De bestelling wordt betaald bij afhalen, cash of payconiq. 

 



 

 Aanbod 

In onderstaande tabel vindt u al onze producten. Een aantal producten komen uit eigen tuin en/of zijn 

seizoensgebonden. Bekijk regelmatig onze website voor een up-to-date overzicht. De weergegeven prijzen zijn 

indicatief. De juiste prijzen worden verrekend bij ophalen van de bestelling. 

  Producten Prijs (€) Eenheid 

  Aardappelen, Bintjes (Bloemig) 1,40 per kg  

  Aardappelen, Annabelle (Vast) 1,60 per kg  

  Aardappelen, Obama (Vast-Bloemig) 1,40 per kg  

  Eieren (6-12) 1,7 - 3,4 per stuk 

  Ajuin 1,20 per kg 

  Rode ajuin 1,50 per kg 

  Sjalot 2,70 per kg 

  Look 1,10 per stuk 

  Appelsap (recht van de boer) 2,60 per fles 

  Appel-Peersap(recht van de boer) 2,80 per fles 

  Honing vast 6,90 per pot 

  Honing vloeibaar 6,90 per pot 

  Bloemkool, Belgische dagprijs per stuk 

  Broccoli dagprijs per stuk 

  Champignons 1,40 per bakje 

  Courgette 1,60 per stuk 

  Komkommer dagprijs per stuk 

  Knolselder 1,60 per stuk 

  Pastinaak 1,40 per stuk 

  Paprika Geel 0,80 per stuk 

  Paprika Groen 0,80 per stuk 

  Paprika Rood 0,80 per stuk 

  Peterselie 1,90 per stuk 

  Prei (uit de tuin) dagprijs per stuk 

  Rapen, witte dagprijs per bundel 

  Rapen, boter dagprijs per bundel 

  Sla (krop) dagprijs per stuk 

  Soepselder (groen) 1,50 per stuk 

  Stoofselder(wit) 1,90 per stuk 

  Savooikool 1,60 per stuk 

  Schorseneren 2,20 per pak=1 kg 

  Spruiten dagprijs per kg 

  Tomaten, los 3,90 per kg 

  Venkel 4,90 per kg 

  Veldsla dqgprijs 100 g 

  Witloof (gewoon) 3,90 per kg 

  Witloof (volle grond) dagprijs per kg 

  Wortelen (bussel) 1,70 per stuk 

  Wortelen (los) 1,40 per kg 

  Wortelen (dikke, zoetere) 1,20 per kg 

  Zoete aardappel 2,90 per kg 



  Witte kool 1,50 per stuk 

  Rode kool 1,50 per stuk 

        
  Appelen ,Elstar 1,80 per kg 

  Appelen, Oranje Zoet 1,30 per kg 

  Appelen, Renetten(stoof) 1,80 per kg 

  Appelsien (eet), navel Cibel 3,50 per kg 

  Appelsien (pers) 2,00 per kg 

  Ananas 3,90 per stuk 

  Bananen Chiquita 2,40 per kg 

  Citroenen Tyler 0,60 per stuk 

  Clementines 3,90 per kg 

  Druiven, seedlles 6,50 per kg 

  Gember 0,90 per 100g 

  Kiwi groen 0,90 per stuk 

  Kiwi geel  1,10 per stuk 

  Limoen 0,60 per stuk 

  Peren, Conference 1,80 per kg 

  Peren, Doyenne 1,80 per kg 

  Pompelmoes(rosé) 1,00 per stuk 

        

        

  

Als er iets niet op de lijst staat kan u het voor 
maandagavond bestellen en kan ik er normaal 
gezien voor zorgen!     

        

        

        

 


