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De eerlijke koffie beleving voor op het werk.

GROOTVERBRUIK
Bij meer dan 6.000 bedrijven wordt dage-
lijks koffie met het Max Havelaar-keurmerk 
geserveerd. Koffie waarvoor de koffieboeren 
een goede prijs hebben gekregen, die hen in 
staat stelt om hun kinderen naar school te 
sturen en elke dag goede en gezonde maal-
tijden te eten.

We willen u vragen of u zich wilt aansluiten 
bij deze omvangrijke en diverse groep van 
bedrijven en instellingen die Max Havelaar-
koffie aan hun werknemers schenken.  
De Eerste en Tweede Kamer, meer dan 200 
gemeenten, vijf provinciehuizen, ministeries, 
verzekeringsmaatschappijen, banken en uni-
versiteiten gingen u reeds voor.  
In totaal drinken elke dag meer dan 150.000 
mensen op hun werk koffie en thee met het 
Max Havelaar- en Fair Trade keurmerk. 
Horen uw werknemers hier binnenkort ook 
bij? 

We willen graag met u in gesprek komen om 
tezamen te spreken over uw mogelijkheden 
om over te schakelen op Max Havelaar-koffie 
en Fair Trade producten. 
In een persoonlijk gesprek zouden we graag 
uw vragen en ideeën hieromtrent met u wil-
len bespreken. 

Juist op dit moment is de noodzaak van 
de consumptie van Max Havelaar-koffie 
evident. Miljoenen kleine koffieboeren in 
Afrika, Latijns Amerika en Azië bevinden zich 
namelijk op de rand van de economische 
afgrond. Oorzaak zijn de wereldwijd inges-
torte koffieprijzen. Boeren, maar ook koffie-
handelaren en banken gaan failliet, nationale 

economieën en overheidsbegrotingen van 
koffieproducerende landen zijn onder druk 
komen te staan. Daarom wordt daarom o.a. 
door Novib, Fair Trade, Max Havelaar en de 
Wereldwinkels campagne gevoerd om aan-
dacht te vragen voor de onmogelijke situatie 
waarin vele kleine koffieboeren verkeren.

 Er is Max Havelaar-koffie en thee voor elke 
smaak en voor elke machine, zowel filterkof-
fie, bonen als automatenkoffie. 
De Max Havelaar-koffie wordt gemelan-
geerd, gebrand en verpakt door gerenom-
meerde Nederlandse koffiebranders. Dit 
garandeert een hoogwaardige kwaliteit en 
smaakvolle melanges. 

De Wereldwinkel Dordrecht heeft een uitge-
breid assortiment aan koffie en thee voor u 
ter beschikking. 
Ook producten zoals chocolademelk, suiker, 
koek, snoep en chocolade kunnen door ons 
geleverd worden.

Heeft u interesse in een persoonlijk gesprek 
met ons, dan maken we graag een afspraak. 
In dit gesprek kunnen we de mogelijkheden 
van uw bedrijf om op Fair Trade producten 
om te schakelen verkennen, voorbeeld  
producten tonen en prijzen noemen en 
tevens uw mogelijke vragen beantwoorden.

We hopen dat we u voldoende hebben  
geïnformeerd en dat we uw bedrijf op korte  
termijn kunnen toevoegen aan de lijst met 
Fair Trade bedrijven in onze regio.



LEVERINGSVOORWAARDEN*
Alle genoemde bedragen zijn ex btw.

Een grootverbruiker van de wereldwinkel in Dordrecht  is een bedrijf of instelling, dat per 
kalenderjaar artikelen afneemt voor een minimumbedrag van € 225,--  
(exclusief eventuele afname kerst-/ eindejaarsgeschenken).

Na invulling van het aanmeldingsformulier krijgt de grootverbruiker (binnen 3 weken) 
een pasje van de wereldwinkel Dordrecht.

Indien de gegevens van het formulier wijzigen, (vb. adres of inkoper) dient de 
grootverbruiker zo spoedig mogelijk deze gegevens door te geven en een nieuw 
formulier in te vullen. 

Alleen op vertoon van de pas, zijn de volgende regels van toepassing. 

Kortingen.

1. Er wordt 5 % korting verleend op de volgende artikelgroepen:

•	 Voeding

•	 Alcoholische dranken

•	 Kunstnijverheid

•	 Sieraden

•	 Kleding

2. Uitgezonderd hiervan zijn:

•	 Aanbiedingen

•	 Afgeprijsde	artikelen

•	 Kerst-/eindejaarsgeschenken

Betalingsmogelijkheden.
1. Op rekening.

•	 Betaaltermijn:	binnen	14	dagen	na		
 factuurdatum.

•	 Bij	bestellingen	beneden	de	€	34,--		
 wordt € 1,10 administratiekosten  
 berekend.

Bezorgen.

1. Er kan bezorgd worden. 
 Hierbij wordt de bezorgdag in  
 overleg vast gesteld.

2. Bezorgen in Dordrecht of   
 Zwijndrecht:

•	 Bij	een	bestelling	vanaf	€	90,--	 
 is de bezorging gratis.

•	 Bij	een	bestelling	beneden	€	90,--		
 wordt € 2,25 bezorgkosten  
 berekend.

3. Bezorgen buiten Dordrecht of   
 Zwijndrecht:

•	 Er	wordt	€	0,30	per	km.	voor		 	
 bezorgkosten berekend.

*	versie	01-02-09.	 
Geldig tot nadere aankondiging.
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AAN ONDERNEMINGEN!

Meer Informatie en 
Aanvraag formulier.
www.wereldwinkel-dordt/grootverbruik

info@wereldwinkel-dordt.nl

Neem contact met  078 614 29 81
De Werelwinkel Dordrecht

Voorstraat 204   3311BR Dordrecht


