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Bel ons op 

085-9020564

Dag t/m dag

Van 00:00 u - 00:00 u

Mail ons op

info@disposablediscounter.nl

Postbus 70016

9704 AA, Groningen

Neem contact op

Wij zijn experts

Vraag het ons!

Groot assortiment

Ruim 6000 producten leverbaar

Snelle verzending

Voor 13.00uur besteld?

Vandaag nog verzonden!

Disposables + logo

Uw logo op disposables

Goedkoper kan niet

Altijd de scherpste online prijs

1

2

3

4

5

De voordelen

Bestelproces

Buitenland en BTW

Betalingsmogelijkheden

Veelgestelde vragen

Klachtenafhandeling

Levering en levertijd

Retour sturen van een product

Contact opnemen

Klantenservice

 Over ons

Algemene voorwaarden

AVG en Privacy policy

Cookiebeleid

Disclaimer

Over ons

SEO Tekst disposablediscounter.nl

Drumstick corned beef meatball pork belly ham hock, turducken tri-tip jerky 

andouille burgdoggen. T-bone brisket short loin, sausage pork belly picanha 

turducken sirloin shank swine tri-tip short ribs pork loin meatball. Capicola 

venison ham ground round turkey swine strip steak tri-tip boudin biltong pork. 

Pig burgdoggen prosciutto t-bone bacon. Turducken bacon pork belly, 

andouille pancetta biltong corned beef spare ribs ribeye t-bone tri-tip chicken 

pig. Shankle spare ribs pig bacon t-bone cow.

SEO Tekst disposablediscounter.nl

Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola turkey venison rump. Sausage 

short ribs chicken shoulder landjaeger pork ribeye venison bacon cow biltong 

jerky bresaola. Boudin meatloaf beef ribs, bresaola prosciutto swine 

burgdoggen. Landjaeger pork loin hamburger tenderloin leberkas ball tip, 

fatback kielbasa spare ribs alcatra ribeye. Fatback doner ball tip beef jerky 

buffalo. 
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Drumstick corned beef meatball pork belly ham hock, turducken tri-tip jerky 

andouille burgdoggen. T-bone brisket short loin, sausage pork belly picanha 

turducken sirloin shank swine tri-tip short ribs pork loin meatball. Capicola 

venison ham ground round turkey swine strip steak tri-tip boudin biltong pork. 

Capicola venison ham ground round turkey swine strip steak.

SEO Tekst disposablediscounter.nl

Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola turkey venison rump. Sausage 

short ribs chicken shoulder landjaeger pork ribeye venison bacon cow biltong 

jerky bresaola. Boudin meatloaf beef ribs, bresaola prosciutto swine 

burgdoggen. Landjaeger pork loin hamburger tenderloin leberkas ball tip, 

fatback kielbasa spare ribs alcatra ribeye. Fatback doner ball tip beef jerky 

buffalo. Chicken picanha shoulder sausage hamburger andouille. Meatball 

bresaola shankle biltong, tri-tip leberkas burgdoggen.

Door Sander Spek op 8 november 2018

“We bestellen hier al jaren, geen klagen“

Landjaeger salami tenderloin short ribs cupim t-bone leberkas 

venison. Landjaeger tail strip steak, brisket ham hock pork loin 

salami shankle drumstick. Doner jowl biltong shankle alcatra. 

Shankle t-bone hamburger, andouille ribeye shank filet mignon 

sausage strip steak. 

8 / 10

Bekijk alle reviews

Door Geert Trui  op 20 november 2018

“Erg snelle levering en goed geprijst“

Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola turkey venison rump. 

Sausage short ribs chicken shoulder landjaeger pork ribeye 

venison bacon cow biltong jerky bresaola. Boudin meatloaf beef 

ribs, bresaola prosciutto swine burgdoggen. Landjaeger pork loin 

hamburger tenderloin leberkas ball tip, fatback kielbasa spare ribs 

alcatra ribeye. 

8 / 10
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Bekijk meer

€1,95

€4,05

Kartonnen koffiebekers 

bedrukt met uw logo!

in doos: 1000 stuks

Art nr. 99100080

€1,23

€1,82

Snackzakken bedrukt met 

logo!

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€13,50

€27,23

Smoothie bekers bedrukt 

met logo!

in doos: 250 stuks

Art nr. 99221888K

€12,95

€31,52

Tissue servetten bedrukt 

met uw logo!

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€18,50

€37,15

Bestekzakjes bedrukt met 

uw logo!

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

!"

Disposables bedrukt met uw logo!

Bedrukte disposables

Bekijk meer

€1,95

€4,05

BIO Vork bioplastic 16cm 

zwart

in doos: 1000 stuks

Art nr. 99100080

€1,23

€1,82

BIO Saladebowl suikerriet 

900ml bruin

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€13,50

€27,23

BIO Nature Kraft 

draagtassen 22+11 …

in doos: 250 stuks

Art nr. 99221888K

€12,95

€31,52

BIO Bier & Drinkbeker 

PLA 250ml afbreekbaar

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€18,50

€37,15

BIO Limonade glas PLA 

220ml

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

!"

Biologisch afbreekbare producten

Beter voor het milieu

Bekijk meer

€1,95

€4,05

Naaldrol voor T290 seal 

machine

in doos: 1000 stuks

Art nr. 99100080

€1,23

€1,82

CPET topseal menutray 1 

vaks zwart …

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€13,50

€27,23

Topseal machine T290

in doos: 250 stuks

Art nr. 99221888K

€12,95

€31,52

Deksel voor de 

227x178mm Menuschaal

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€18,50

€37,15

Topseal folie 190mm voor 

menuschalen peel voor …

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

!"

Maaltijdtrays en sealmachines met folie of deksel

Maaltijdverpakkingen en snackverpakkingen voor de laagste prijs

Bekijk meer

€1,95

€4,05

Desinfectie doekjes 

foodwipes in emmer a …

in doos: 1000 stuks

Art nr. 99100080

€1,23

€1,82

Desinfectie doekjes 

foodwipes klein…

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€13,50

€27,23

Citroen 

verfrissingsdoekjes

in doos: 250 stuks

Art nr. 99221888K

€12,95

€31,52

Poetspapier mini 1 laags 

wit kokerloos klein S

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€18,50

€37,15

Vuilniszakken 80x110cm 

60mu - blauw

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

!"

Hygiëne producten voor uw sanitaire ruimte, keuken of persoonlijke hygiene HACCP

Hygiëne producten voor de laagste prijs

Bekijk meer

€1,95

€4,05

Bestekzakjes Zwart met 

Wit servet

in doos: 1000 stuks

Art nr. 99100080

€1,23

€1,82

LED Kaarshouder Billy van 

Duni zwart

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€13,50

€27,23

DiDi Tissue servet 33cm 2 

laags oranje

in doos: 250 stuks

Art nr. 99221888K

€12,95

€31,52

Damast papier tafelrol wit 

1,20x100m

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€18,50

€37,15

LED Kaarshouder Billy van 

Duni wit

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

!"

Voor een fantastische uitstraling!

Ruime keus in tafelaankleding

€1,95

€4,05

Kassa rollen thermo voor 

mobiel pin apparaat - CCV

in doos: 1000 stuks

Art nr. 99100080

€1,23

€1,82

Vuilniszakken 60x80cm 

KOMO afvalzak - grijs

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€13,50

€27,23

Damast papier tafelrol 

Brabants boerenbont

in doos: 250 stuks

Art nr. 99221888K

€12,95

€31,52

Poetsrol MiDi 1 laags 

recycle

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

€18,50

€37,15

Bierbeker 250cc type 433 

MEEST VERKOCHT

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

!"

Dit verkopen wij vaak

Goedkoper 
kan niet

*
De allergoedkoopste disposables

Nog beter en nog goedkoper

Goedkoopste disposables van Nederland!

Alle nieuwe producten

€39,99

€78,89

BIO Chopsticks Eetstokjes 

in hoesje Bamboo

in doos: 1000 stuks

Art nr. 99100080

€24,95

€48,34

Oordopjes van Jackson 

Safety met koord Blauw

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

actieactie

€4,35

€14,22

BIO kartonnen rietjes 

6mm x 200mm Stripes

in doos: 250 stuks

Art nr. 99221888K

€39,99

€63,83

Huishoudhandschoenen

Geel L

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

+ plaats op bestellijst

In winkelwagen

€39,99

€63,83

BIO Coffee to Go 

Koffiebeker 240ml 8oz wit

in doos: 1000 stuks

Art nr. 9925125

!"

Nieuw op Disposable Discounter

Productvragen? Bel ons!

#

Beoordeeld met een 9 2080 reviews

085-9020564

*
Suikerriek Biobekers

Een houtvrij alternatief
Goedkoper kan niet

Altijd de scherpste online prijs
$

Disposables + Logo
%

Uw logo op disposables

Snelle verzending
&

Voor 13.00uur besteld?

Vandaag nog verzonden!

Groot assortiment
'

Ruim 6000 producten leverbaar

Wij zijn experts
(

Vraag het ons!

Snuffel de hele winkel door )

Bekers & Glazen         Servies & Bestek         Snack & Maaltijd         Bakjes & Clips         Catering         Tafelaankleding         Hygiene         Zakken & Tassen         Bio         Brand It
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Mijn account   |   Mijn bestellijst Inloggen

Bel ons: 085-9020564                                                  Voor 13.00u besteld, vandaag verzonden                                                  Meer dan 6000 producten                                                  Altijd de scherpste online prijs


