
Beste schooldirectie,

Elke dag een stuk vers fruit is voor onze kinderen een bron van gezondheid en een goede 
gewoonte voor later.

Ons bedrijf BVBA Fruit on Wheels heeft heel wat ‘know how’ opgebouwd als leverancier van 
fruit aan scholen. Ook voor uw schoolgemeenschap kunnen we een 
meerwaarde betekenen, zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van 
variatie en levering. Uiteraard doen wij als leverancier ook mee 
aan de campagne ‘Oog voor Lekkers (het vroegere Tutti Frutti).  
Op die manier geniet u van een subsidie van in totaal 10 weken 
levering. (20 weken voor Buitengewoon onderwijs). 

Wij stellen vast dat meer en meer scholen zowel in Vlaanderen 
als in Brussel de voorkeur geven aan bio-fruit en fruit van de korte keten. 

Daarom leveren wij net zoals vorig jaar (schooljaar 2021-2022) ook bio-fruit.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 leveren wij ook verse soep rechtstreeks gemaakt op de 
boerderij van eigen gekweekte groenten. De producent biedt onder het motto ‘Niks smaakt 
zo goe als de soep van ons moe’ courgettesoep, tomatensoep, pompoenensoep, witloofsoep 
en aspergeroomsoep aan.

Zo is BVBA Fruit on Wheels een extra schakel in het samenwerkingsverband ‘Kort’om 
Leuven, van lokale boeren en producenten uit de regio Leuven die een zo kort mogelijke 
verbinding willen met de consument.
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Elke school die in het kader van de actie  
‘Oog voor Lekkers’ een fruitabonnement 
bij BV Fruit on Wheels ondertekent, ont-
vangt bij de eerste levering EXTRA een 
fraaie fruitmand van 5 kg.

De school die daarbij ook nog een soep-
abonnement neemt, ontvangt bij de eerste 
levering niet alleen een fraaie fruitmand 
van 5 kg maar ook een fles Rosé de Bandol 
domaine Ray Jane 2019 BIO. 
Deze  gastronomische wijn kreeg in La 
Revue du Vin de France een quotering van 
16 op 20!

Als jong bedrijf met een enthousiaste ploeg proberen wij dagelijks het beste van onszelf 
te geven om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. 

In de hoop uw school ook tot onze klanten te mogen rekenen, 

groeten wij u,

Eric Fauconnier   Tim Fauconnier

Zaakvoerder & Zoon
BV Fruit on Wheels
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