Bij deze willen wij “ Oké koffie “ aan u voorstellen:
Oké koffie is een ambachtelijke branderij en familiebedrijf dat met de jaren zijn
klantenbestand heeft uitgebouwd in verschillende sectoren namelijk: de zorgsector,
bedrijven, scholen, catering, horeca, overheidsinstellingen, …
Ondertussen zijn we trots leverancier van onder meer : De Vlaamse Overheid, De
Ministeries, Stad Gent, Stad Antwerpen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie OostVlaanderen,…
Eveneens produceren wij koffies onder private label.
Oké koffie kan voor ieders wat wils produceren, van hoge kwaliteitsgamma tot budget
koffies gaande van 50g verpakking tot 15 kg verpakking. Wij kunnen u ook een totaal
pakket aanbieden, inclusief machines.
Wij beschikken over een uitgebreid producten gamma:
-

Catering koffies
Espresso koffies
Fairtrade koffies
Koffiepads & cups
Instant koffie
Delicatessen koffies.
Private labels
Relatiegeschenken
Koffiemachines voor gemalen koffie, bonen koffie & instant koffie.

Oké koffie heeft onder zijn klanten naam & faam gemaakt door zijn kwalitatieve, vers
gebrande koffie, zijn correctheid en stiptheid. We verzorgen onze logistiek in België met
eigen transport.
Door efficiënt werk in een vlakke structuur en het beperken van marketingkosten, kunnen
we met een zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding uitpakken.
Oké koffie draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en biedt vandaag de dag een brede
waaier van Fairtrade producten aan.
Oké koffie – Uw koffiepartner.

Geachte,

Wij bieden alle jeugdverblijven 40% korting op ons volledige assortiment uit eigen productie.
Dit wil zeggen dat wij aanbieden om alle instellingen aan te leveren aan groothandelsprijzen.
En dit met een minimaal bedrag per levering van 125€ excl btw.

In bijlage hebben wij ons assortiment met jullie offerteprijzen toegevoegd.
De vermelde prijzen zijn incl accijnzen en excl btw.

Alle jeugdverblijven, mogen contact nemen met Tom Smeuninx voor een vrijblijvende afspraak.
Tom is bereikbaar op het nummer 0496/27.90.03 of via mail naar tom@oke-koffie.be

Wij komen graag een keer luisteren wat jullie zoeken en bezorgen dan enkele stalen om jullie te laten
kennismaken met onze producten.

Indien gewenst, zal Tom ook voorstellen op maat formuleren wat betreft koffietoestellen.
Aankoopformules, Full-service huurformules of Full-service bruikleenformules.
Al de jeugdverblijven genieten de groepskorting van 20% op alle merken van toestellen die we
aanbieden.

We hopen dat dit de start kan zijn van een leuke, productieve, langdurige samenwerking.

Aankoopprijs

Inhoud karton

Gemalen koffies 250 g

Prijs per kg

Dessert 250 g

7,75 €

16 x 250 gr.

Mokka 250 g

7,75 €

16 x 250 gr.

Decafiné 250 g

7,95 €

16 x 250 gr.

Fairtrade Max Havelaar Royal 250g

7,45 €

16 x 250 gr.

Gemalen koffies 1 kg

Prijs per kg

Chic gemalen

7,20 €

6 x 1 kg

Decafiné

7,40 €

6 x 1 kg

Max Havelaar Royal

6,95 €

6 x 1 kg

Royal gemalen

10,90 €

6 x 1 kg

Bonen koffies 1 kg

Prijs per kg

Dessert

7,20 €

6 x 1 kg

Espresso Select

8,05 €

6 x 1 kg

Espresso Extra

9,60 €

6 x 1 kg

Espresso Royal

10,90 €

6 x 1 kg

Fairtrade Max Havelaar Royal

6,95 €

6 x 1 kg

Catering koffies gemalen 1 kg

Prijs per kg

Classic

5,55 €

6 x 1 kg

Forté

5,76 €

6 x 1 kg

Special

6,05 €

6 x 1 kg

Original

6,25 €

6 x 1 kg

Gourmet

6,55 €

6 x 1 kg

Aroma

6,85 €

6 x 1 kg

Poud koffies=voorgedoseerde filters

Prijs per stuk

Inhoud karton

Chic 60g

0,63 €

100 x 60g

Chic 65g

0,68 €

100 x 65g

Decafiné 60g

0,69 €

100 x 60g

Fairtrade 65g

0,75 €

100 x 65g

Pads voor padmachine (senseo)

Prijs per 18 stuks

Pads Mild 18 stuks

2,07 €

12 x 18 stuks

Pads Strong 18 stuks

2,07 €

12 x 18 stuks

Pads Decafiné 18 stuks

2,13 €

12 x 18 stuks

Pads 100 stuks

6,27 €

8x 100 stuks

Dolce Gusto

Prijs per 16 stuks

Grande

3,39 €

8 x 16 stuks

Espresso

3,39 €

8 x 16 stuks

Cappuccino

3,51 €

8 x 16 stuks

Chocolat

3,51 €

8 x 16 stuks

Espresso Cups (nespresso machine)

Prijs per 10 stuks

Marrone Ristretto

1,63 €

10 x 10 stuks

Verde Espresso

1,63 €

10 x 10 stuks

Oro Lungo

1,63 €

10 x 10 stuks

Filters

Prijs per 10 stuks

Inhoud karton

Filters Mokka 10 stuks

1,96 €

10 x 10 stuks

Filters Decafiné 10 stuks

1,96 €

10 x 10 stuks

Instant Koffie

Prijs per kg

Instant Royal
500g

19,95 €

8 x 500g

Instant Deca
500g

24,50 €

8 x 500g

Instant Fairtrade
500g

25,95 €

8 x 500g

Instant Fairtrade Deca
500g

30,50 €

8 x 500g

Instant Excellent Dark Roast
500g

31,00 €

8 x 500g

Cacaopoeder 1kg

5,95 €

10 x 1kg

Fairtrade Cacaopoeder Max Havelaar 1kg

6,43 €

10 x 1kg

Melkpoeder Creamer 1kg

5,85 €

10 x 1kg

Suiker 1kg

2,15 €

10 x 1kg

Soep Tomaten 1kg

8,59 €

6 x 1kg

Soep Kip 1kg

9,19 €

6 x 1kg

Instant bijproducten

Bijproducten
Ons assortiment bijproducten is zeer uitgebreid. Wij kunnen zo goed als alle gerelateerde droge

voeding aanbieden. Gaande van allerhande soorten thee, koeken, melk, suiker tot soepen en chips.
Afhankelijk van de noden van onze klant, stellen wij bepaalde producten voor.
We hebben hieronder alvast een offerteprijs voor de meest courante bijproducten toegevoegd.
Alle jeugdverblijven kunnen genieten van een fikse korting op het hele assortiment.
Alle reeds opgegeven prijzen zijn nettoprijzen waarvan de kortingen al zijn afgetrokken.
Prijs per doos
Suikerklontjes 4g x 1000st

8,55 €

Suikersticks 4g x 1000st

7,70 €

Suikerklontjes 1kg

1,52 €

Fairtrade Rietsuiker ruw klontjes 1kg

3,27 €

Melkcups 240st

5,84 €

Filters ( zie ook catalogus toestellen : prijs – 20%)
Korffilters 90/250 1000 stuks
Korffilters 101/317 container 5L

15,20 €
500 stuks

37,20 €

Korffilters 152/457 container 10L 500 stuks

50,40 €

Korffilters 203/533 container 20L

500 stuks

65,60 €

Korffilters 280/635 container 40L

500 stuks

122,40 €

Rondfilterpapier container 5L

500 stuks

15,20 €

Rondfilterpapier container 10L

500 stuks

26,40 €

Rondfilterpapier container 20L

500 stuks

33,60 €

Rondfilterpapier container 40L

500 stuks

59,20 €

Toestellen

Wat betreft koffietoestellen, werken wij graag op maat van elke klant een gewenste formule uit.
Dit kan een aankoop zijn, maar evengoed een huurformule of een bruikleenformule.

Daar wij grootverdeler zijn van verscheidene merken van koffietoestellen, kunnen we op het hele
gamma van onderstaande merken 20% korting geven aan alle jeugdverblijven.
Animo, Bravilor, Saeco, WMF, Necta.

