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Geachte  directie, 

Om leden van GroentenFruit Huis meer zichtbaarheid te geven en erkenning voor hun investering in 

behoud van de sector, richten we op onze website een speciale pagina in waar alle leden worden 

vermeld. Op die manier laten we ook aan de buitenwereld zien welke bedrijven zich inzetten voor 

behoud van collectieve activiteiten voor de sector.  

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ons dit laten weten door aan het einde van deze brief dit 

aan te geven. 

In de toekomst willen we dit mogelijk verder uitbreiden waarbij ook kan worden gezocht op 

producten. Vooralsnog zullen we beperkte informatie verstrekken.  

Zaken die wij willen publiceren:  

- Bedrijfsnaam plus logo (wij maken dan een link naar uw website) 

- Adres bedrijf 

- Bedrijfsactiviteiten  

Wij vragen u aan te geven welke organisatietype(s) u als kenmerk bij uw bedrijf wilt.  

U kunt meerdere types aankruisen. 

o Binnenlandse groothandel  
o Biologisch 

o Conservenfabrikant 

o Logistiek dienstverlener 

o Exporteur 

o Financiële instelling  
o Fruit  
o Groenten 

o Groente/fruit bewerker 

o Importeur 

o ICT 

o Koelhuis 

o Laboratorium/onderzoek 

o Overig 

o Retailer 

o School- of werkfruit 

o Sorteer- en pakstation 

o Teler/producent 

o Toeleverancier 

o Transportbedrijf 

o Veiling/afzetorganisatie 

o Veredelaar/opkweek 

o Paddenstoelen 
o Uien  

Personen die onze website bezoeken kunnen vervolgens zoeken op deze kenmerken of op postcode. 

 



 
Door middel van een vinkje bij onderstaande beweringen geeft u ons te kennen of u wel of niet 

genoemd wilt worden op de ledenpagina op onze website. 

□ Ja, ik geef toestemming tot het plaatsen van de hierboven door mij ingevulde gegevens op  

 de website www.groentenfruithuis.nl voor het in deze brief opgestelde doel.  

Als u 'Ja' heeft ingevuld, verzoeken wij u het ingevulde formulier te sturen naar 

communicatie@groentenfruithuis.nl samen met uw bedrijfslogo in .png (graag 500 kb of hoger) 

en/of .eps of .ai 

 

□ Nee, ik wil niet dat ons bedrijf wordt vermeld op www.groentenfruithuis.nl  

 

Plaats    Datum     Naam 

 

-----------------------------  --------------------------------- ------------------------------------------ 

 

Handtekening 

 

 

-------------------------------- 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Gert Mulder,          Richard Schouten, 

Algemeen directeur        Directeur 
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