
De porties zijn 250ml per persoon 
& altijd 100% vegetarisch!

Elke dinsdag én donderdag worden
dagverse soepen bereid & bezorgd!

Vaste hotpots bij jullie op locatie

In de zomerperiode kan het Soep

abonnement gratis worden omgezet naar

een Sap abonnement

Maandelijks een seizoensgebonden menu,vooraf via de mail gecommuniceerd 

SOUPSCRIPTION
Hét zakelijke soepabonnement van Soupa Doupa

Met Soupscription leveren we verse soepen van diverse seizoensgroenten,
1 of 2 keer per week, op locatie. Vitamientjes voor de vitaliteit, heerlijke
warme soep als verbindende factor tussen jullie medewerkers, extra drive
om terug naar kantoor te komen; de benefits zijn eindeloos. 

Per persoon, per dag

Eenmalig Maandelijks Jaarlijks

€4,25 €3,25 €2,75
Per persoon, per dagPer persoon, per dag

120 gram groente

Dagvers bereid

Bezorgd op locatie

120 gram groente

Dagvers bereid

Bezorgd op locatie

Wekelijks blije medewerkers

120 gram groente

Dagvers bereid

Bezorgd op locatie

Eindeloos blije medewerkers

Vaste prijs voor het gehele jaar

Vanaf VanafVanaf

Elke kom soep bevat 60% van de dagelijks

aanbevolen hoeveelheid groente

Interesse? Neem snel contact met ons op via:
Het contactformulier op onze website - Mail ons op soep@soupadoupa.nl - Bel 046-4264141



Onze vegetarische soepen voorzien gemiddeld 60% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
groente met een portie van 250 ml per persoon.
Leverdagen zijn: dinsdag en/of donderdag.
Het maandmenu wordt vooruit gecommuniceerd in de laatste week van de voorgaande maand.
De afname hoeveelheid wordt de maand vooraf doorgegeven en is aan te passen in trappen van 5
personen. (40,45,50 etc.).
We leveren hotpots aan tegen een vast tarief van €5 per maand. Eén hotpot is voldoende voor 25
personen. Afnemer draagt zelf zorg voor schone hotpots vóór levering.
Van 15 julit tot en met 15 augustus is er een zomerstop van één maand.
In de warme maanden mag er kosteloos worden overgestapt naar onze Sapscription: Smoothies &
Sappen met net zoveel vitamines. Prijzen per persoon blijven dan gelijk aan de Soupscription. 
Ontbrekende hotpots en servies wordt tegen nieuwwaarde in rekening gebracht. 
In tegenstelling tot onze reguliere catering voorzien wij in de Soupscription geen maatwerk.

We hanteren een jaarabonnement en een maandabonnement met daarbij behorende prijzen per
persoon per dag, afhankelijk van het aantal personen en het aantal soepdagen per week:

Spelregels

Prijzen

 1x per week 2x per week

Aantal Personen
Maandabonnement

p.p. per dag
Jaarabonnement

p.p. per dag
Maandabonnement

p.p. per dag
Jaarabonnement

p.p. per dag

20 tot 50 €4,00 €3,50 €3,75 €3,25

50 tot 100 €3,75 €3,25 €3,50 €3,00

100 + €3,50 €3,00 €3,25 €2,75

Extra Opties Per Dag Per Maand Eenmalig

Mini Broodjes met bijpassende dips €1  per persoon - -

Huur Soepkommen & Lepels - €1,50 per persoon -

Disposable soepbekers €0,50 per persoon -  

Huur Hotpots - €5 per hotpot (25 personen) €50 borg per hotpot

Bezorg- & servicekosten
Standaard €9,50 tot 10 KM afstand

Meer dan 10KM? -> €0,39 per KM extra
EERSTE MAAND

GRATIS BEZORGING

SOUPSCRIPTION
Hét zakelijke soepabonnement van Soupa Doupa

Interesse? Neem snel contact met ons op via:
Het contactformulier op onze website - Mail ons op soep@soupadoupa.nl - Bel 046-4264141


