
Ontdek de overheerlijke ciders en sprankels van 
De Fruitmotor en draag bij aan een circulaire economie.

‘SAMEN GENIETEN EN GOED 
ZIJN VOOR DE NATUUR’



DE FRUITMOTOR ZET JOUW 
WERELD IN BEWEGING!

ONZE PRODUCTEN 
Mooie en eerlijke producten die al je zintuigen 
prikkelen. Zo combineren we ècht genieten 
met goed zijn voor onze omgeving en de 
natuur.

ONZE COMMUNITY
Onze missie kunnen we alleen samen bereiken. 

De Fruitmotor is een bijzondere coöperatie: 
een keten-coöperatie. Van teler tot consument: 
iedereen kan lid worden en met ons meedoen.

LEREN ERVAREN EN DOEN
Wat we met De Fruitmotor leren geven we 
door. We Leren, Ervaren en Doen. We 
verbinden theorie en praktijk. Met gastcolleges, 
seminars en excursies delen we onze 
ervaringen. Zo komen we samen verder.

PROJECTEN
Met onze projecten bouwen we aan een mooi 

landschap met een rijkdom aan natuur en bio-
diversiteit waarin we voedsel waarderen. Samen 

met partners uit onze regio maken we impact.

verbinden theorie en praktijk. Met gastcolleges, 



DE FRUITMOTOR IN DUURZAME 
EN MOOIE PAKKETTEN

Hoe fijn is het om een mooi en duurzaam relatiegeschenk of kerst-
pakket te geven aan partners of collega’s? Zo stellen we verschillende 
pakketten met onze partners samen! Zie een aantal voorbeelden voor 

inspiratie.

ZUSTAINABOX 
Zustainabox wil zoveel mogelijk mensen inspireren 
om zo duurzaam mogelijk te leven, maar wel op 
een leuke en makkelijke manier! Natuurlijk hoort 
de Krenkelaar van De Fruitmotor daar ook bij. 

ECO GIVING
Eco Giving verzorgt speciaal gepersonaliseerde 

duurzame  geschenken, groene give-aways, 
gerecyclede producten of een prachtig duur-

zaam kerstpakket met daarin ook natuurlijk 
een Krenkelaar. 

WIL JE EEN VAN DEZE PAKKETTEN OF EEN PUUR FRUITMOTOR PAKKET 
BESTELLEN? OF WIL JĲ KRENKELAAR BĲ JOU OP HET BEDRĲF SCHENKEN? 

NEEM DAN CONTACT OP MET JEROEN JETTEN 
via jeroen@defruitmotor.nl of +31647152314.

Verspilling is Verrukkelijk is een samenwer-
kingsverband van ondernemers, waaronder 

De Fruitmotor. Een derde van ons voedsel op 
de wereld wordt verspild, samen laten we op 
een creatieve manier zien dat dit anders kan! 

VERSPILLING IS VERRUKKELIJK



‘SAMEN GENIETEN EN GOED 
ZIJN VOOR DE NATUUR’
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