
De investering

De Smaak van Hier is in 2017 ontstaan op de Piet 
van Meintjeshoeve in Heukelom. Inspiratieboer Rob 
Denissen en zijn maatje Vincent vonden dat de 
zuivelketen namelijk eerlijker en duurzamer kon. 
Dankzij onze aanpak krijgen duurzame boeren een 
eerlijke prijs voor hun zuivelproducten en bovendien 
krijgen consumenten de lekkerste zuivel op tafel. 
Gemaakt met de pure passie van de boeren én alles 
er nog in wat de koe erin gestopt heeft. Het concept 
van De Smaak van Hier slaat aan in de markt en we 
willen nog meer impact maken. Het is tijd om door 
te groeien van start-up naar scale-up.

Met een bedrag van €200.000 kunnen we een aantal 
nieuwe boeren laten aansluiten en dankzij uitbreiding van 
ons team en logistiek de markt in de zuidelijke provincies 
gaan bedienen. We kunnen dan groeien naar een afzet van 
1,7 miljoen producten per jaar. Bij €250.000 wordt het nog 
mooier. Dan kunnen we nog twee duurzame boeren laten 
aansluiten én qua afzet opschuiven richting 
Midden Nederland. We groeien dan naar een afzet 
van circa 2,2 miljoen producten per jaar. Bereiken we 
€300.000 dan maken we nog meer impact. We werken 
dan toe naar een landelijk dekking en groeien door naar 
een afzet van zo’n 2,5 miljoen producten.

De Smaak van Hier heeft een duidelijke missie. We 
creëren een toekomstbestendige korte zuivelketen. 
Onze collectie bevat eerlijke, smaakvolle zuivel die 
op een transparante manier geproduceerd is. We 
gaan voor zo lokaal en duurzaam mogelijk in alle 
aspecten van onze bedrijfsvoering. We waarderen 
mens, dier en milieu en we vragen al onze partners 
en klanten hetzelfde te doen. We streven naar een 
landelijke dekking en herkenbaarheid voor samen-
werkende boeren in alle regio’s van Nederland, 
waarbij het lokale aspect altijd behouden blijft.
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Het ontstaan

Onze missie



 Stay tuned! Binnenkort gaat 
de  crowdfunding live en 

vind je alle informatie om in              
te stappen op   www.desmaakvanhier.nl! 

Help jij ons mee? Wij vragen een lening 
voor de periode van 5 jaar, tegen een 
rente van 3%. Aflossing in 36 termijnen, 
vanaf jaar 3. Hiervoor zijn pakketten 
beschikbaar, die zie je hieronder! 

Pakket XS

Smaaksupporter

€500
• Een plekje op de online Wall of Taste
• Originele De Smaak van Hier-tas en een 

authentieke flessenlikker
• Rendement op je investering in de vorm 

van rente

Pakket M

Smaakkanjer

€2.500
• Pakket S 

 + Boerenpicknick met kinderactiviteiten 
bij Piet van Meintjeshoeve (4 personen),         
inclusief proeverij

Pakket XL

Smaakheld

€10.000
• Pakket L 

 + 4x per jaar (i.p.v. 2x per jaar) pakket met 
zuivelproducten zolang de lening loopt

 + Deelname aan workshop ‘Koken en 
bakken met zuivel’ o.l.v. professionele 
koks, inclusief recepten met onze zuivel 

Pakket S

smaakfan

€1.000
• Pakket XS 

 + Rondleiding over een boerderij met uitleg 
van de boer met een hapje en een drankje. 

Pakket L

smaaktopper

€5.000
• Pakket M 

 + 2x per jaar pakket met zuivelproducten 
zolang de lening loopt

Pakket XXL

smaakbaas

€25.000
• Pakket XL 

 + 6x per jaar (i.p.v. 4x per jaar) pakket met 
zuivelproducten zolang de lening loopt

 + Lid van de Businessclub van De Smaak 
van Hier met een exclusieve proeverij van 
nieuwe en bestaande producten incl. lunch 
bij Meesterpatissier Robèrt van Beckhoven

DOE MEE! Want met jouw bijdrage maken we de zuivelketen 
eerlijker en duurzamer. Da’s heerlijk voor boer, koe, platteland 

en consument. Zo wordt ‘De Smaak van Hier’ niet alleen ‘De 
Smaak van Jou’, maar ook ‘De Smaak van Ons’!


