PROOF BAKERY STREEFT NAAR
VERSPILLINGSVRIJE BAKKERIJ
Prima voedsel weggooien? Dat kan
echt niet meer! De bakkerijsector
heeft daar een groot aandeel in. Ook
bij ons in de winkel. Want buiten de
ingrediënten doet het pijn aan ons
bakkershart wanneer onze prachtige
producten, die met veel aandacht en
passie gemaakt zijn, aan het eind van
de dag overblijven.
Proof Bakery komt in actie:
wij streven samen met jullie naar zero waste en op korte
termijn naar 50% less waste om zo bij te dragen aan
minder verspilling. Wij stimuleren dat door actief te wijzen
op de mogelijkheden om te bestellen in winkel & webshop
en te kiezen voor abroodementen (abonnementen - z.o.z).

WIL JE AF EN TOE IETS LEKKERS
EN NIET MISGRIJPEN?
DAN IS BESTELLEN IETS VOOR JOU!
Bestellen kan via de bestelknop op onze website of via
telefoon, email of persoonlijk bij ons in de winkel. Er is
veel mogelijk, als we het maar weten! Zo kun je grote
taarten ook doordeweeks krijgen zolang je ze maar
tevoren bestelt. Dus help ons de juiste hoeveelheid te
maken, help jezelf doordat je niet misgrijpt en altijd
tenminste krijgt waar je voor kwam en help het milieu
door minder te verspillen. Win-win-win dus!

ELKE WEEK EEN PAKKET LEKKERS EN
EXTRA KORTING? Z.O.Z.!
www.proofbakery.nl
Leeghwater 21, Vathorst
033-7370267

facebook.com/bakeryproof
instagram.com/proofbakerynl

WIL JE ELKE WEEK EEN PAKKET
VERSGEBAKKEN LEKKERS VOOR EEN
VOORDELIGE PRIJS?

DAN IS ONS ABROODEMENT IETS VOOR JOU!
Kies jij elke week voor dezelfde producten? Dan is het
abroodement voordeliger dan de producten los aanschaffen
in de winkel. En omdat we speciaal voor jou bakken is het
voor ons veel minder verspilling aan het eind van de dag.
Kies je bovendien diverse producten en vooruitbetaling
dan kan je korting oplopen tot 15%!

HOE WERKT HET ABROODEMENT VAN PROOF?

1 Kies de producten die je elke week wilt hebben
2 Geef jouw wensen door in de winkel of via
3

STAFFELKORTING
bij diverse producten,
alle combinaties zijn mogelijk

www.proofbakery.nl/abroodement
Betaal vooruit en ontvang tot 5% extra korting
Bij vooruitbetaling per 4 weken ontvang je 2% korting, en per
kwartaal zelfs 5% over het totaalbedrag, bovenop de
staffelkorting. Je kunt betalen in de winkel of via een Tikkie.

4 Haal elke week jouw pakket vol lekkers op bij Proof
Ben je er een weekje niet? Geen probleem, je kunt het
abroodement op pauze zetten.
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VOORBEELD 1:

VOORBEELD 2:

& betaling per 4 weken = 6% + 2% korting

& betaling kwartaal = 10% + 5% korting

www.proofbakery.nl - Leeghwater 21, Vathorst - 033-7370267

