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      Ede, Augustus 2018 

Stadsvarkensvleespakketten 
 
Wij delen ons project en ook het vlees dat het oplevert graag met iedereen die  
belangstelling heeft voor of betrokken is bij Stadsvarkens. Het bestellen van 
Stadsvarkensvleespakketten staat voor iedereen open. De eerste 22 pakketten  

Stadsvarkensvlees zijn inmiddels afgeleverd. Dat is 36% van alle beschikbare pakketten.  

Er zijn dus nog volop Stadsvarkensvleespakketten beschikbaar. 

 
Inhoud Stadsvarkenspakket 

Het pakket Stadsvarkensvlees bestaat uit 3kg vlees, gerookte spek  

en kinnebak en kost €45,= (vrijwilligers bij Stadsvarkens krijgen  

45% korting en betalen €25 per pakket) . In de doos zitten  

tweepersoonsporties vacuüm verpakt en diepgevroren. U betaalt  

uitsluitend voor het vleespakket, het contributiegeld voor de vereniging  

wordt in mindering gebracht, zie informatie onder aan deze brief 

 

Bestelprocedure 

1. U stuurt een mail aan info@stadsvarkens.nl met de volgende gegevens: 

  - bestelling 

  - naam 

  - adres 

  - telefoonnummer 

  - mailadres 

  - u meldt in de mail dat u toestemming geeft aan de vereniging uw gegevens  

    uitsluitend voor administratieve doeleinden te gebruiken. 

2. U maakt het verschuldigde bedrag voor uw bestelling over aan vereniging Stadsvarkens. 

3. Wij maken zo spoedig mogelijk een afspraak voor de levering van de bestelling. 

 

Kosten  € 45,= per Stadsvarkensvleespakket  

  (vrijwilligers bij Stadsvarkens krijgen korting bij het eerste pakket en betalen €25) 

IBAN  NL33 TRIO 0379 2651 76 

  t.a.v. Vereniging Stadsvarkens 

  o.v.v. uw naam 
 

 

Lidmaatschap vereniging Stadsvarkens 

Onze varkens krijgen voer dat met zorg is verzameld en geselecteerd. Wij halen het bij lokale groente boeren,  

kaasmakerij en bierbrouwer. Omdat dit voer niet officieel is gecertificeerd als varkensvoer moeten we het afzetten via een  

vereniging, vereniging Stadsvarkens. Door het bestellen van een vleespakket wordt u automatisch lid van de vereniging  

en mogen wij het pakket aan u leveren. Het lidmaatschap is gratis, de contributie wordt u in mindering gebracht  

op de bestelling.
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