
Welkom bij  

In deze leaflet, vertellen we je graag alles over de 
wederverkoop van onze overheerlijke bakmixen. Voordat 

we daar dieper op ingaan, willen we je kort en bondig 
kennis laten maken met ons bedrijf.  

 
Ik ben Wendy, eigenaresse van Green Bakers en  
gepassioneerde bakster. Met mijn ervaring als 

levensmiddelentechnoloog in de bakindustrie, heb ik een 
assortiment van onweerstaanbare bakmixen ontwikkeld, 

die garant staan voor een perfect resultaat voor de 
thuisbakker.  

Bij Green Bakers geloven we in een persoonlijke aanpak en 
gaan we graag een langdurige relatie met jou aan als onze 
partner in de verkoop. Lees snel verder om alles te weten te 
komen over de mogelijkheden van wederverkoop en hoe wij 

jou daarbij kunnen ondersteunen.  

Ik sta voor je klaar voor alle 
vragen/opmerkingen 

+31643401565 

info@greenbakers.nl 

 

 
 

Wendy 

tel:+31643401565
mailto:info@greenbakers.nl


Prijslijst wederverkoop 
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Apple Cinnamon Cake 

2,99 excl. BTW 

Sweet & Moist Bananabread 

2,99 excl. BTW 

Heavenly Spiced Carrot Cake 

2,99 excl. BTW 

Fudgy Brownies 

3,25 excl. BTW 

Chocolate Chip Cookies 

3,25 excl. BTW 

Coconut Crunch Cookies 

3,25 excl. BTW 

Advies verkoopprijs 4,99 incl. BTW per bakmix 

Past door de brievenbus -1 jaar houdbaar - stevige stazak 

Onze bestsellers kunnen wij extra voordelig aanbieden 

mailto:info@greenbakers.nl
http://www.greenbakers.nl/
tel:+31643401565
https://www.greenbakers.nl/producten/apple-cinnamon-cake-vegan-bakmix/
https://www.greenbakers.nl/producten/sweet-moist-bananabread-vegan-bakmix/
https://www.greenbakers.nl/producten/heavenly-spiced-carrot-cake-vegan-bakmix/
https://www.greenbakers.nl/producten/fudgy-brownies-vegan-bakmix/
https://www.greenbakers.nl/producten/chocolate-chip-cookies-vegan-bakmix/
https://www.greenbakers.nl/producten/coconut-crunch-cookies-vegan-bakmix/


Prijslijst wederverkoop 
December Specials 
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Pear & Chai Crumble Muffins 

3,25 excl. BTW 

Advies verkoopprijs 5,49 incl. BTW 

 

Knapperige Kruidnoten 

2,99 excl. BTW 

Advies verkoopprijs 4,99 incl. BTW 

Verkrijgbaar vanaf oktober 2023 

Past door de brievenbus -1 jaar houdbaar - stevige stazak 

mailto:info@greenbakers.nl
http://www.greenbakers.nl/
tel:+31643401565
https://www.greenbakers.nl/producten/pear-chai-crumble-muffins-vegan-bakmix/
https://www.greenbakers.nl/producten/kruidnoten-vegan-bakmix/


Bestelmogelijkheden 
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Direct bestellen via de mail/telefoon/whatsapp 
Geen minimum orderbedrag 
Gratis verzending vanaf 30 bakmixen 
6,95 euro verzending tot 30 bakmixen 
Snelle levering van 1-4 werkdagen 
Betaling op factuur 

Bij ons ben je als wederverkoper verzekerd van gemak dankzij 
de diverse bestelmogelijkheden die wij aanbieden.  

Kies voor persoonlijk en direct contact via telefoon of e-mail, 
of voor het bestellen bij meerdere producenten tegelijkertijd 

via één van onze favoriete groothandels. Ontdek nu alle 
bestelmogelijkheden en we zien je bestelling graag tegemoet 

op de manier die jouw voorkeur heeft. 

Eenmalig aanmelden  

Mogelijkheid om bestelling te plaatsen bij meerdere producenten 

Aantrekkelijke betaaltermijnen 

Exclusieve kortingen met gebruik van onze links 

Faire: https://greenbakers.faire.com 

Orderchamp: https://www.orderchamp.com/store/green-bakers/signup 

Ankorstore: https://www.ankorstore.com/lift/green-bakers-25368 

Ontdek alle voordelen en kortingen op de platforms  

mailto:info@greenbakers.nl
http://www.greenbakers.nl/
tel:+31643401565
https://greenbakers.faire.com
https://www.orderchamp.com/store/green-bakers/signup
https://www.ankorstore.com/lift/green-bakers-25368
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Jullie ontvangen gratis 
promotiemateriaal om aan jullie 

klanten te geven en in de winkel te 
leggen. 

Wij delen via Google Drive 
beeldmateriaal met jullie voor gebruik 

op jullie eigen website en social media. 

 

Wij vermelden jullie als verkooppunt op 
onze website & delen dit op onze social 
media zodat klanten jullie winkel weten 

te vinden. 

Samen groeien & 
klantenkring vergroten 

Partners zijn betekent voor ons dat wij jullie 
verkooppunt ondersteunen zodat we samen 

klanten blij mogen maken met onze 
overheelijk bakmixen. 

mailto:info@greenbakers.nl
http://www.greenbakers.nl/
tel:+31643401565
https://drive.google.com/drive/folders/1FPgc2kKclQC8Cszdc8LSfEvQPvBxoXft?usp=sharing
https://www.greenbakers.nl/verkooppunten/
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Neem gerust contact met ons op voor vragen 

Smaakt dat naar meer? 
Lees hier meer over ons en hier meer over onze missie. 

Of neem een kijkje op onze social media voor de lekkerste foto’s. 

Instagram / Facebook / Pinterest / TikTok 

mailto:info@greenbakers.nl
http://www.greenbakers.nl/
tel:+31643401565
https://www.greenbakers.nl/over-ons/
https://www.greenbakers.nl/duurzaamheid/
https://www.instagram.com/greenbakersnl/
https://www.facebook.com/greenbakersnl
https://nl.pinterest.com/greenbakersnl/
https://www.tiktok.com/@greenbakersnl

