Voor elkaar

Nuchtere oplossingen voor meer rendement
Aangenaam, wij zijn Best of Four. De coöperatieve
telersvereniging met een compleet, kwalitatief
en duurzaam geteeld assortiment fruit, glas- en
vollegrondsgroenten. U vindt onze leden in Nederland
en België. Ze delen de trots voor hun producten,
hun ambachtelijke passie en innovatieve werkwijze.
Wij zijn er voor onze leden
Best of Four organiseert voor de aangesloten leden de
verkoop van hun producten. Dat doen we onder meer
door het vinden van afnemers en het vastleggen van
afspraken, maar ook door kwaliteitscontroles, een eigen
kredietverzekering en inkoop van onder meer fust.
Onze leden voelen zich bij onze vereniging betrokken,
en rekenen erop dat we hun marktpositie versterken.

Onze diensten

Samen sterk. Daarom: Best of Four, voor elkaar.

Best of Four ontzorgt telers én afnemers. We ondersteunen
telers in de afzet van hun producten door onder meer

En voor onze afnemers

verkoop, logistieke afhandeling, kwaliteitscontroles,

De afnemers van Best of Four zijn grote en kleine

certificering, marktinformatie en prijsontwikkelingen,

handelaren en retailers. Zij weten dat ze bij Best of Four

kredietverzekering aanvraag GMO-gelden en facturatie/

het beste assortiment vinden, en dat onze betrokken

administratie.

medewerkers meedenken én meewerken.

Afnemers vinden via Best of Four een compleet,

Bij Best of Four geldt: afspraak is afspraak. We regelen

duurzaam geteeld assortiment van een kleine 200 telers.

dat afnemers hun klanten kunnen voorzien van een

We verzorgen onder meer verwerking en verpakking,

vers en heerlijk assortiment groenten en fruit.

informatievoorziening (over kwaliteit en duurzaamheid)

Daarom: Best of Four, voor elkaar.

en de logistiek van de producten.

Over Best of Four
Onze leden kunnen telen als de beste en ze weten: Samen staan we sterker.
Daarom biedt telersvereniging Best of Four nuchtere oplossingen voor
meer rendement. Nu en in de toekomst, voor ieder lid. Wij rekenen en
regelen, dat is onze opdracht. Best of Four: voor elkaar!
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