BosWerkt Products B.V.
Poststraat 8, 6135 KR Sittard
Beste vereniging,
Is uw vereniging op zoek naar een extra bijdrage aan de clubkas? BosWerkt biedt uw vereniging de mogelijkheid om dit
op een leuke en zeer originele wijze te realiseren! Namelijk, door het verkopen van Limburgs Haardhout &
Limburgse Woudkaarsen. BosWerkt is een bedrijf dat zich inzet voor lokaal duurzaam bosbeheer in Limburg; dat
betekent dat op ecologisch verantwoorde wijze hout geoogst wordt in onze mooie provincie. Hierdoor ontstaan er vitale
bossen en wordt er werk gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van het
verenigingsarrangement wil BosWerkt het maatschappelijk karakter van het concept versterken. Het
verenigingsarrangement geeft uw vereniging de kans om de producten van BosWerkt te verkopen met een
aantrekkelijke marge.

Kijk voor meer informatie op de website www.BosWerkt.nl.

Voor de verkoop van onze producten heeft uw vereniging de keuze uit 3 scenario’s:
 Bestellen: verkoop middels een bestelformulier;
 Venten: verkoop direct aan huis;
 Een combinatie van bestellen en venten.
De werkwijze is als volgt:
 De vereniging kiest een van de drie scenario’s;
 De vereniging stelt een datum vast;
 Uiterlijk 1 week van tevoren worden de definitieve aantallen doorgegeven aan een van onze contactpersonen.
Bestellingen worden vooraf betaald, eventuele extra afname wordt achteraf verrekend. Restanten worden
teruggenomen en indien nodig verrekend. Onderstaand de beschikbare producten, prijzen (incl. BTW) en marges.
De adviesverkoopprijs is een indicatie, de marge en de verkoopprijs kan uw vereniging zelf bepalen.
Producten:
 Woudkaars hoogte 25cm, diameter >20 cm
 Haardhoutzakje (22 liter)

Inkoopprijs
€ 3,00
€ 3,50

Adviesverkoopprijs
€ 5,00
€ 5,00

Marge vereniging
€ 2,00
€ 1,50

Heeft uw vereniging interesse? Neem dan contact op met:
 Ivo Houben
06-13743588
ivo.houben@boswerkt.nl
 Sander Vrehen
06-30017765
sander.vrehen@boswerkt.nl

Let op; per woonkern of dorp komt slechts één vereniging in aanmerking, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt!
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