Prijsvergelijker Bonaire
Met deze prijsvergelijker kunt u gemakkelijk zien hoeveel u in welke supermarkt
betaalt voor een standaard mandje van 60 verschillende, dagelijkse boodschappen.
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Het mandje bestaat uit dagelijkse boodschappen
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als groente, vlees en brood. Maar bevat ook
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De prijsvergelijker komt elke maand uit.
Kijk dus elke maand welke winkel het goedkoopste
boodschappenmandje heeft!
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Per product is in elke supermarkt de goedkoopste variant genoteerd.
Eventuele smaak- en/of kwaliteitsverschillen zijn niet beoordeeld.
Prijzen zijn omgerekend naar een standaardhoeveelheid (kilo, liter, stuk).
Op www.unkobon.org kunt u de prijswaarnemingen van alle
producten inzien.
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Producten: soda biscuits, bloem, brood bruin, brood wit, cornflakes of havermout, macaroni of spaghetti, maismeel (funchi), rijst
bruin, rijst wit, corned beef, kidneybeans (droog), kipfilet, kippenvleugels, kippepoten, luncheon meat, gezouten vis, jam (aardbeien),
jonge kaas (blok of plakjes), pindakaas, tunafish, aardappel, bakbanaan, zoete aardappel (yams), ijsbergsla, paprika groen, tomaten,
uien, witte kool, wortel, mais in blik, rode biet (pot of blik), appels, limoen, sinaasappel, watermeloen, zout, all-season (kruidenmix),
margarine, peper zwart, suiker, vegetable oil, zonnebloem olie, ketchup, mayonaise, melkpoeder, sinaasappelsap, cola, houdbare
melk halfvol, fleswater, oploskoffie, thee (zwarte thee), baby of peuter cereal, babyvoeding compote (potjes), allesreiniger,
maandverband, shampoo, tandpasta, deodorant, toiletpapier, waspoeder.

Voordeligste supermarkt voor de productgroep zetmeel
deze maand: Warehouse Bonaire.
Deze prijsvergelijker is opgesteld in samenwerking tussen het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Unkobon en Fundashon
Tienda pa Konsumido Bonaire. Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met Unkobon via secretariaat@unkobon.org.
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Een pakket dat bestaat uit soda biscuits, bloem, bruin en
wit brood, cornflakes of havermout, macaroni of
spaghetti, maismeel (funchi), bruine en witte rijst en
baby/peuter cereal kost $ 26.62.

$ 26,62

