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online bestelplatform 

unieke lokale producten

rechtstreeks van de boer

verzameld in één levering



Coöperatie 
Brabants 

Streekgoed

Voordelen van het 
bestelplatform voor u

Waar we voor staan
Als Coöperatie willen we boeren en 
consumenten opnieuw met elkaar 
verbinden. Op een eerlijke manier, 
passend bij de huidige behoeftes. 
Hoewel de wereld binnen handbereik 
ligt, verlangen we steeds meer 
naar eten van dichtbij, willen we 
kort bij de bron kopen en willen 
we weten waar ons eten vandaan 
komt. De Coöperatie en haar leden 
zien dat de tijd rijp is voor verdere 
samenwerking. Dit initiatief wordt 
ondersteund vanuit het ZLTO project 
‘Korte keten, da’s goeie handel’. 
Een POP3-project met financiering 
vanuit het Europese Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling en de 
provincie Noord-Brabant. 

Collectief bestelplatform
Zie hiernaast een impressie   
Vanuit Coöperatie Brabants 
Streekgoed gaan aangesloten boeren 
hun producten collectief verkopen 
aan zakelijke klanten. Hierdoor kan 
efficiënter geleverd worden aan 
regionale klanten. Het platform 
biedt producten van het seizoen van 
echte boeren met een gezicht. De 
aangesloten boeren hebben ieder 
een mooi bedrijf met prachtige, 
officieel erkende streekproducten. 
Zij zetten sterk in op directe levering 
aan klanten via de korte keten. Ben 
je benieuwd naar de boeren van 
Coöperatie Brabants Streekgoed? Of 
wil je graag gaan bestellen? Kijk dan 
even op www.brabantsstreekgoed.nl

 > Een uniek assortiment verse producten met  
officiële streekproducten-erkenning

 > Alle producten komen direct van de boer, zonder 
tussenschakels, dus vers voor een eerlijke prijs

 > Alle bestelde producten van onze leden worden met 
één levering geleverd 

 > Alle bestelde producten van onze leden staan op één 
factuur 

 > Bestellen is volledig flexibel, we werken NIET met 
abonnementen

 > Desgewenst leveren we u verkoopondersteunende 
materialen om het verhaal van onze producten en de 
boer erachter over te brengen aan uw gasten/klanten. 



hoe werkt het?

STAP 1. 
Meld je aan via het 

aanmeldformulier op de 
website. Je ontvangt een 

login code

STAP 4. 
Je ontvangt 
van ons een 

orderbevestiging

STAP 5. 
Op de afgesproken 

dag wordt jouw
bestelling geleverd 

inclusief pakbon

STAP 2. 
Met deze login kun 

je gaan bestellen op 
www.winkel.

brabantsstreekgoed.nl

STAP 3. 
Je bestelt eenvoudig  

producten en geeft aan 
wanneer je geleverd 

wilt hebben

STAP 6. 
Je ontvangt per mail 
een verzamelfactuur 
voor de ontvangen 

levering 


