Leverancier van
appels en peren

Supplier of
apples and pears

Proveedor de
manzanas y peras

Van Ossenbruggen Fruit is sinds
1968 uw vertrouwde leverancier
van kwaliteitsappels en -peren.
Wat begon als een eenmanszaak
is door de jaren heen uitgegroeid
tot een familiebedrijf. De dagelijkse
leiding is in handen van Kees van
Ossenbruggen (1972), Jan van
Ossenbruggen (1980) en Jetty van
Ossenbruggen (1985). Het bedrijf
heeft een eigen ULO koelfaciliteit
met een opslagcapaciteit van 10.000
ton en een eigen pakstation om
het fruit te sorteren en verpakken
naar de wensen van de klant. Van
Ossenbruggen Fruit is BRC, RIK,
GLOBALG.A.P. en PlanetProof
gecertificeerd.

Van Ossenbruggen Fruit has been
your trusted supplier of quality apples
and pears since 1968. What started as
a one-man business has grown over
the years into a family business. Daily
management is in the hands of Kees
van Ossenbruggen (1972), Jan van
Ossenbruggen (1980) and Jetty van
Ossenbruggen (1985). The company
has its own ULO cold storage facility
with a capacity of 10,000 tonnes
and its own packing station to sort
and pack the fruit according to our
customers’ wishes. Van Ossenbruggen
Fruit is BRC, RIK, GLOBALG.A.P. and
PlanetProof certified.

Van Ossenbruggen Fruit. Su proveedor
de confianza de manzanas y peras de
calidad desde 1968. Lo que comenzó
como un negocio unipersonal, con los
años se ha convertido en un negocio
familiar. La gestión diaria está en manos
de Kees van Ossenbruggen (1972),
Jan van Ossenbruggen (1980) y Jetty
van Ossenbruggen (1985). La empresa
dispone de su propia instalación de
refrigeración de oxígeno ultrabajo
(ULO, por sus siglas en inglés) con
una capacidad de almacenamiento
de 10 000 toneladas y sus propias
instalaciones de envasado para clasificar
y envasar la fruta según los deseos del
cliente. La fruta de Van Ossenbruggen
cuenta con las certificaciones BRC, RIK,
GLOBALG.A.P. y PlanetProof.

Fruit van topkwaliteit
Wij beschikken over een eigen
fruitteeltbedrijf van 85 hectare
verdeeld in 45 hectare peren en
40 hectare appels. Doordat wij ons
fruit op grote percelen telen, zijn
wij in staat om uniforme partijen te
leveren. De rassen die we telen zijn
Elstar, Jonagold, Golden, Conference,
Beurré Alexandre Lucas, Triomphe de
Vienne en Gieser Wildeman. Onze
boomgaarden bevinden zich op de
vruchtbare rivierkleigrond van de
Betuwe, van oudsher dé fruitregio van
Nederland. U bent verzekerd van een
volle smaak, een goede hardheid en
een lange houdbaarheid.

Top quality fruit
We have our own fruit farm of 85
hectares divided into 45 hectares
of pears and 40 hectares of apples.
Because we grow our fruit on large
plots, we are able to supply uniform
batches. The varieties we grow are
Elstar, Jonagold, Golden, Conference,
Beurré Alexandre Lucas, Triomphe de
Vienne and Gieser Wildeman. Our
orchards are located on the fertile
fluvial clay soil of the Betuwe, in the
traditional fruit-growing region of the
Netherlands. You are assured of full
flavours, a high degree of firmness
and a long shelf life.

Fruta de primerísima calidad
Tenemos nuestra propia granja frutícola
de 85 hectáreas divididas en 45
hectáreas de peras y 40 hectáreas de
manzanas. Gracias a que cultivamos
nuestra fruta en grandes parcelas, somos
capaces de suministrar lotes uniformes.
Las variedades que cultivamos son
Elstar, Jonagold, Golden, Conference,
Beurré Alexandre Lucas, Triomphe de
Vienne y Gieser Wildeman. Nuestros
pomares están situados en los fértiles
suelos fluviales y arcillosos del Betuwe,
tradicionalmente conocida como la
región frutícola de los Países Bajos. El
rico sabor, la buena dureza y una larga
vida útil son nuestras garantías.
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Wij bieden onze klanten een
uitgebreid aanbod appels: Elstar,
Jonagold, Golden Delicious,
Goudreinette en Gala.
Het aanbod van peren bestaat uit
Conference, B.A. Lucas, Doyenné
du Comice, Triomphe de Vienne en
stoofperen Gieser Wildeman.

We offer our customers a wide range
of apples: Elstar, Jonagold, Golden
Delicious, Goudreinette and Gala.
The supply of pears comprises
Conference, B.A. Lucas, Doyenné
du Comice, Triomphe de Vienne and
Gieser Wildeman cooking pears.

Ofrecemos a nuestros clientes
una amplia gama de manzanas:
Elstar, Jonagold, Golden Delicious,
Goudreinette y Gala.
La oferta de peras consiste en
Conference, B.A. Lucas, Doyenné du
Comice, Triomphe de Vienne y peras
guisadas Gieser Wildeman.

Jaarrond levering
Van Ossenbruggen Fruit is in staat
om Elstar tot in de zomermaanden
aan te bieden. Conference peren
kunnen wij, dankzij onze moderne
opslagfaciliteiten, het jaar rond
leveren. Omdat wij onze appels en
peren met een zo hoog mogelijke
hardheid op de markt brengen,
heeft het fruit bovendien een langer
uitstalleven.

Year-round delivery
Van Ossenbruggen Fruit is able to
offer Elstar into the summer months.
Thanks to our modern storage
facilities, we can deliver Conference
pears all year round. Because we
market our apples and pears with the
highest possible level of firmness, the
fruit also has a longer shelf life.

Disponibilidad anual
Van Ossenbruggen Fruit puede ofrecer
la variedad Elstar hasta los meses de
verano. Gracias a nuestras modernas
instalaciones de almacenamiento,
podemos entregar peras Conference
durante todo el año. Ponemos en el
mercado nuestras manzanas y peras
con la mayor dureza posible para
alargar la vida de exposición de la
fruta.
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Van Ossenbruggen Fruit verzorgt de
complete productieketen met aandacht
voor voedselveiligheid: van teelt tot
opslag, sorteren, verpakken en levering
bij de afnemer. Daarnaast kopen wij ook
appels en peren 'op het hout' bij andere
telers. Dit fruit wordt opgeslagen in
onze koelhuizen. Door middel van Ultra
Low Oxygen-bewaring en het juiste
koelregime wordt het fruit in optimale
conditie gehouden.

Van Ossenbruggen Fruit takes care of
the entire production chain focusing
on food safety: from cultivation to
storage, sorting, packaging and
delivery to the customer. We also buy
apples and pears ‘on the wood’ from
other growers. This fruit is stored in
our cold stores and is kept in optimal
condition Using Ultra Low Oxygen
storage with precisely the required
cooling regime.

Verpakkingen

Packaging

Van Ossenbruggen Fruit se encarga de toda
la cadena de producción con un enfoque en
la seguridad alimentaria: desde el cultivo
hasta el almacenamiento, la clasificación,
el envasado y la entrega al cliente. También
compramos manzanas y peras de otros
productores. Esta fruta se almacena en
nuestras cámaras frigoríficas. Mediante
el almacenamiento a un nivel de oxígeno
ultrabajo y el régimen de enfriamiento
adecuado, podemos mantener la fruta bajo
unas condiciones óptimas.

Wij beschikken over een fruitpak
station met twee hypermoderne
sorteermachines waarmee zowel op
uitwendige als inwendige kwaliteit
gesorteerd wordt. We kunnen het fruit
los, gelegd en gestickerd aanbieden.
Daarnaast beschikken we over meerdere
verpakkingsmachines om zowel zakjes,
trays en punnets te verwerken.

We have a fruit packing station with
two ultramodern sorting machines
for grouping based on both external
and internal quality. We supply the
fruit loose, in trays and labelled. In
addition, we have several packaging
machines to process bags, trays and
punnets.

Embalaje
Nuestras instalaciones de envasado de frutas
cuentan con dos máquinas clasificadoras
ultramodernas con las que se clasifica tanto
en función de la calidad externa como la
interna. Podemos entregar la fruta suelta,
colocada y etiquetada. Adicionalmente,
disponemos de varias máquinas de embalaje
para procesar bolsas, bandejas y barquetas.

Maatwerk in beveiliging
en telecom
WWW.LIJO.NL

0344603002

Voor het beste fruit
denken wij graag met u mee
Naast een snelle levering van benodigdheden voor uw
teelt adviseren wij u graag over hoe u het maximale
uit het gewas kunt halen. Het juiste product op het
juiste moment zorgt voor kostenbesparing én voor het
hoogste rendement.

CENTRALE ADVIESDIENST
F R U I T T E E LT

WWW.VKKT.NL

AgruniekRijnvallei Plant B.V.
Zandweistraat 20, Waardenburg, 0418-655944
plant@argroep.nl, www.argroep.nl
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