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Basis Theepakket

Een mooi begin met losse thee binnen je bedrijf, 
café, restaurant of conceptstore.  

 
* Vrijblijvend kennismakingsgesprek  
* 6 soorten losse thee à 250 gram thee 
* Samenstelling van de theesoorten passend 
bij het bedrijf en de wensen 
* Een korte uitleg over de thee + zetwijze per mail 
 

 
Prijs: € 175,- excl. btw

 
 
 
 
 
Standaard Theepakket

Een goede basis van losse thee met een mooie 
keus aan theesoorten voor je klanten.   

 
* Vrijblijvend kennismakingsgesprek  
* 10 soorten losse thee à 250 gram thee 
* Samenstelling van de theesoorten passend
bij het bedrijf en de wensen 
* Korte uitleg over thee en de zetwijze op locatie 
(eventueel voor alle werknemers) 
* Theesoorten stickers rond/vierkant 
* Thee menukaart 

 
Prijs: € 299,- excl. btw 
* Exclusief eventuele drukkosten

 
 
 
 
 
Uitgebreid Theepakket

Wil je helemaal goed van start gaan met losse 
thee binnen je bedrijf? Kies dan voor het 
uitgebreide pakket waarbij je ook nog eens een 
eigen unieke theeblend krijgt.  
 
* Vrijblijvend kennismakingsgesprek  
* 12 soorten losse thee à 250 gram thee 
* Samenstelling van de theesoorten passend 
bij het bedrijf en de wensen 
* Basis van thee & zetwijze workshop op locatie 
voor alle werknemers twv 20 euro per persoon 
* Theesoorten stickers rond/vierkant 
* Thee menukaart 
* Eigen blend pakket twv 125 euro 
 
Prijs: € 360,- excl. btw 
* Exclusief eventuele drukkosten

Uitbreiden met: 
* Eigen Blend pakket; Meer info zie volgende bladzijde        Prijs: € 125,- excl. btw    
* Thee menukaart; Een menukaart speciaal voor de thee        Prijs: € 32,- excl. btw en drukkosten 
* Unieke samenwerkingstickers; Zie voorbeeld op de volgende bladzijde     Prijs op aanvraag 
* Thee Samples; kleine zakjes met thee en sticker om weg te geven aan (vaste) klanten of bij een jubileum  Prijs: € 0,75 x hoeveelheid samples 
* Serveermiddelen/Filters/Blikken; ter aanvulling van de thee       Zie Lookbook 2020

Thee in de Horeca



Eigen Blend pakket

Een eigen theeblend samenstellen is een feestje. Op deze manier kun je een thee krijgen die helemaal past binnen jullie merk of concept. 
Uniek, passend bij het bedrijf en een leuk cadeautje voor bijvoorbeeld vaste klanten.  
 
* Eigen unieke theeblend, deze is alleen te koop bij jullie én de Yourdailyteacup webshop 
* Bijpassende etiketten met eigen tekst (recht en eventueel ook rond) 
* Het informeren en proeven van de thee op eigen locatie om tot de juiste blend te komen 
* 5x eigen blend van 50 gram of 1x 250 gram  
 
Prijs: € 125,- excl. btw  

 
 
 
 

 
Na het pakket is de thee in te kopen volgens de inkoopprijs. 
  
In Hoogezand, Sappemeer en Groningen leveren we persoonlijk op je locatie! 
Is het bedrijf elders gevestigd, dan worden er verzendkosten in rekening gebracht. 

Nog andere ideeën? Aanvullende vragen? Of een Customized Pakket samenstellen?
Informeer naar de mogelijkheden. 
 

Theesamples op maat, inclusief 
samenwerkingssticker



Service
Naast de eigen theeblend hebben we nog een aantal service mogelijkheden.  
 
Extra etiketten: Prijs op aanvraag 
- Ronde stickers; Heb je al een manier gevonden om de losse thee in te serveren, maar wel behoefte aan mooie ronde stickers 
om de zet instructie aan te geven? Dat kan, we hebben mooie stickers gemaakt die je zo op de potjes of blikjes kunt plakken.  
Er zijn twee opties, ik stuur je de digitale bestanden en deze kunnen zelf worden uitgeprint of gedrukt.  
De ander optie is dat ik de drukkerij voor je verzorg, uiteraard komen er dan drukkosten bij.  
 
De ronde etiketten zijn meegeleverde service als je wholesale partner bent.  
Informeer naar de mogelijkheden en laat het even weten als je hier belangstelling voor hebt.   
 
Samengestelde menukaart:  Prijs: € 32,- excl. btw en drukkosten 
- Ben je wholesale partner en wil je graag een matchende menukaart bij je thee serveren?  
Er zijn twee opties, ik maak de menukaart op maat en stuur je de digitale bestanden en deze kunnen zelf  
worden uitgeprint of gedrukt. De ander optie is dat ik de drukkerij voor je verzorg, uiteraard komen er dan 
drukkosten bij.  
 
Thee serveren: Prijs op aanvraag 
We hebben mooie serveerplanken in het assortiment opgenomen. Deze kunnen gebruikt 
worden om de losse thee gemakkelijk te serveren en de klant zelfstandig de thee te laten kiezen. 
Er zijn verschillende opties beschikbaar, met blikjes of een plankje om de thee bij de klant te 
serveren (zie voorbeeld).  
 
Workshops 
Yourdailyteacup verzorgd verschillende workshops en theeproeverijen.  
Heb je interesse in een workshop bij jou in de shop of locatie?  
Stuur een mailtje en we bekijken samen wat er mogelijk is. 



Reviews 
 
De kracht van Food Matterz is dat alle producten die wij gebruiken erg bewust worden gekozen. Zo puur mogelijk en het 
verhaal achter het product moet kloppen. Met grote interesse voor ‘’social’’food media volgde ik ook Your Daily Teacup. 
Het verhaal van Rensina haar beleving in de theewereld en haar enthousiasme deed ons besluiten haar theeën te gaan 
proeven en daar iets van te vinden. 
We waren allemaal erg enthousiast. Haar thee assortiment bestaat wat ons betreft uit pure en subtiele smaken. Niets over-
heersend maar alles goed in balans. Rensina beheerst veel kennen en ze denkt graag met ons mee. Als wij vragen naar 
een nieuw soort of de lekkerste Ice Tea dan komt ze met adviezen. Geen overload maar daadkrachtig wat goed bij Food 
Matterz past. Meedenken in ons concept is haar kracht en voelen waar de behoefte ligt. Wij en onze gasten genieten van 
elke kop thee!! * Food Matterz - Groningen (Horeca & Verkoop)

De beste keuze ooit om deze heerlijke thee op onze kaart te zetten. Het kiezen van de juiste soorten was al een enorme 
opgave en als echte theeliefhebbers komt het niet vaak voor dat we ze eigenlijk allemaal lekker, vonden met uiteraard een 
paar geweldige uitschieters. Ook onze klanten complimenteren ons vaak met onze thee, dit terwijl het in het begin best 
spannend is als je switcht van theemerk. Je hebt altijd trouwe gasten die vaak dezelfde thee drinken. Toch is dit de beste 
keuze ooit, zowel de thee als de service en persoonlijke betrokkenheid. Op naar nog veel mooie jaren! Bedankt. 
* BAQ - Groningen (Horeca) 

Echt bijzondere theesoorten voor in onze Bed and Breakfast. Klanten reageren erg positief! 
* B&B Watertoren - Lutten (Horeca en Ontbijt)  

Sinds kort verkopen wij de heerlijke theetjes van Yourdailyteacup. We hebben samen een teablend gevonden die hele-
maal bij onze taartenwinkel past. Een eigen CakeWish thee met frambozen en meringue toefjes, wat en feestje is dat! 
Alleen maar genieten. * CakeWish - Groningen (Wederverkoop)



Afspraken & Voorwaarden
* De auteursrechten van de eigen theeblend en customized stickers liggen bij Yourdailyteacup en deze producten blijven daarom ons 
eigendom. De blend en stickers zijn exclusief voor het bedrijf ontworpen en zullen door Yourdailyteacup niet zonder toestemming voor 
andere doeleinden worden ingezet.  
* Yourdailyteacup zal vermeld worden op de verpakking en menukaart. 
* De eigen theeblend wordt in overleg met het bedrijf samengesteld.  
Er wordt samen met het bedrijf gekeken naar het concept, de kernwaarden en ideeën voor de thee. Vervolgens kiest Yourdailyteacup hier 
2 à 3 passende blends bij. Deze worden samen getest en zo wordt een eigen blend bepaald.   
* De eigen theeblend mag gebruikt worden voor de afgesproken doeleinden: verkoop, serveren en het weggeven van samples.  
Voor het gebruik van andere doeleinden is toestemming nodig van Yourdailyteacup.  
* Yourdailyteacup mag de thee ook in de eigen webshop verkopen, uiteraard onder dezelfde naam en blend als de unieke blend.  
* Bij het delen van informatie en foto’s met de thee op social media wordt het noemen en taggen van @yourdailyteacup op prijs gesteld, 
maar is niet verplicht.  
 
* Verzendkosten zijn voor de koper, bij de meeste bestellingen zal dit € 5,95 zijn (binnen Nederland). Mocht de winkel of het café in 
Groningen en omstreken zijn, dan is het mogelijk om het langs te brengen. Hierbij worden geen verzendkosten gerekend, uiteraard wordt 
de bezorgdag dan in overleg afgestemd. 
* De prijzen van de pakketten zijn exclusief 21% btw!  
* De theeprijzen zijn exclusief 9% btw en dit zal op de factuur apart vermeld worden.  
* Alle artikelen kunnen per stuk afgenomen worden.  
* Als een artikel in veelvoud besteld wordt, kan het zijn dat het product niet direct leverbaar is. Maar uiteraard wordt het direct besteld en zo 
snel mogelijk nageleverd.

* Met het betalen van de factuur wordt automatisch akkoord gegaan met bovenstaande voorwaarden. 



Yourdailyteacup Thee Belevingsstore 
Gedempte Zuiderdiep 114

9711HM Groningen

Contactpersoon: Rensina Steursma
www.yourdailyteacup.nl
info@yourdailyteacup.nl
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