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Kwaliteit smaakt beter

EVEN VOORSTELLEN: 
BIO FOOD TE ALMERE 
Sinds kort werken we samen met  
Bob van der Voort, bevlogen gepassioneerde   
teler van biologische gewassen te Almere.
Als SKAL  gecertificeerd teler wil Bob zelf niet  de nadruk op het 
woord biologisch leggen, hij verwoord het liever als: geteeld op 
eerlijke  en natuurlijke wijze. Recent hebben we Bob bezocht om 
met eigen ogen en gevoel zijn vakmanschap te ervaren. 
Door de korte lijn tussen Almere en Amsterdam arriveren de 
gewassen kakelvers bij Miedema-AGF. Momenteel hebben we 
zijn biologische  paksoi in ons assortiment. Dit zal tot ongeveer 
begin januari beschikbaar zijn, daarna moeten we even geduld 
hebben en zullen we vanaf het voorjaar (medio Maart-April)  
meerdere soorten Biologische gewassen gaan introduceren.

Bio paksoi, stuk. Artikelnummer 3166
Bio paksoi, kist 10 stuks. Artikelnummer 3165

FEESTDAGEN
De feestdagen staan weer voor de deur! Dit jaar 
vallen de kerstdagen op maandag & dinsdag 
wat betekent dat de laatste leverdag zaterdag 23 
December is, woensdag 27 december is dan de 
eerst volgende leverdag. Rond de jaarwisseling 
zullen wij op zaterdag 30 december en dinsdag 2 
januari uitleveren. 
Wanneer u met de kerstdagen bijzondere 
producten wilt gaan gebruiken geef deze dan 
tijdig door om teleurstelling te voorkomen. Elk 
jaar zien we dat de beschikbaarheid wanneer de 
kerst nadert minder wordt op producten zoals 
Pitahaya’s, truffels, eetbare bloemen etc. 

Alvast namens het hele Miedema AGF team 
een succesvolle decembermaand en een fijne 
jaarwisseling.

REFLEX EBESTEL APP, LEKKER HANDIG!
Vindt u het fijner en handiger om de bestelling vanuit de telefoon te doen? Dan is bestellen 
vanuit de reflex ebestel  app wellicht de oplossing. Deze  app is te downloaden in de app 
store voor zowel Iphone als Android. Als je in de zoekbalk: reflex ebestel toets dan komt hij 
tevoorschijn.
Na de installatie voer je eenmalig bij naam je bedrijfsnaam in en bij de URL:  
“http://e-bestel.miedema-agf.nl”. Daarna  tik je op je bedrijfsnaam en kun je met je 
debiteurnummer, loginnaam en wachtwoord inloggen. Je komt nu in de bestelomgeving, 
het makkelijkst bestellen is vanuit je bestaande bestellijst die ook weergegeven wordt in de 
app. Heeft u moeite met installatie of wilt u een handleiding in PDF ontvangen? Neem dan 
contact op met ons en wij helpen u verder.


