
Nature’s Pride is leverancier van ruim 500 verschillende soorten verse exotische groenten & fruit 

uit meer dan 70 landen. Samen met verschillende partners maken zij elke dag het verschil. De 

kwaliteit van de producten is dan ook het resultaat van vele factoren. Van de passie van de teler, de 

betrokkenheid van de werknemers en de unieke expertise in het rijpen van fruit tot de aantrekkelijke 

presentatie van de producten bij de klanten in het schap. Zo zorgen zij ervoor dat ze optimale 

kwaliteit leveren en dat de eindgebruikers dagelijks grenzeloos kunnen genieten. 

AREND SOLLEVELD

“JASA STAAT IN DE AGF 
WERELD BEKEND ALS EEN 
BETROUWBARE PARTNER.”

CASE STORY



HISTORIE

Nature’s Pride werd opgericht in 2001 door Shawn Harris. In 

2005 start Nature’s Pride als eerste bedijf op het vasteland 

van Europa met het rijpen van avocado’s en mango’s. 

In 2006 wordt Nature’s Pack opgericht. Met dit eigen 

verpakkingsbedrijf wordt Nature’s Pride een ‘full service’ 

leverancier in groenten en fruit. Omdat het klantenbestand 

blijft groeien opent Nature’s Pride in 2013 haar huidige pand in 

Maasdijk. Ze ontvingen hier een BREEAM excellent certificaat 

voor wegens het duurzame karakter van het gebouw.

 

SAMENWERKING MET JASA

Nature’s Pride werkt sinds 2006 samen met JASA. Arend 

Solleveld: “JASA staat in de AGF wereld bekent als een 

betrouwbare partner, waar service, kwaliteit en communicatie 

hoog in het vaandel staan. Dit zijn de bedrijven waar we graag 

zaken mee doen”.  

BELANGRIJKSTE REDENEN OM VOOR 
JASA TE KIEZEN

De ervaring die JASA heeft met Newtec en Multiweigh wegers

in andere groenteverwerkingsbedrijven geeft ons vertrouwen.

Piet en zijn team weten daarnaast precies te vertellen wat wij

wel en niet met deze wegers kunnen. Zij houden daarbij geen

verkooppraatjes. Dit heeft ons doen besluiten om voor onze

mangolijn de Newtec wegers van JASA te kiezen. De Newtec

2009 PC weger is een snelle en accurate weger, die

gemakkelijk schoon te houden is en eenvoudig te bedienen.

JASA HEEFT HET COMPLETE 
PROJECT VERZORGD

JASA heeft ons verpakkingsproject van A tot Z verzorgd. Met

hun jarenlange ervaring is de totale projectbegeleiding bij hen

in vertrouwde handen. Op basis van onze specifieke behoeften 

ontwierpen zij een efficiënte verpakkingslijn: tot in detail 

uitgewerkt op onze praktijksituatie, naadloos geïntegreerd in

onze totale productielijn en bedrijfsklaar geïnstalleerd. JASA

heeft bij ons een complete mangolijn verzorgd, bestaande uit

de toevoer van de gesneden mango’s, het afwegen en

verzamelen van de mango’s en het zorgvuldig afvullen van

de mango’s in schalen. JASA heeft al het werk uit handen

genomen en verzorgde de tekeningen en engineering van het

complete project voor ons. Alles werd hierbij goed op elkaar

aangesloten zodat alles naar wens werkt en wij er geen

omkijken naar hadden.

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en 

flexibiliteit in verpakkingsmachines. Wij zijn specialist in het 

ontwikkelen en bouwen van verticale verpakkingsmachines, 

sleevers en complete weeg- en verpakkingslijnen. 

Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van 

voedingsmiddelen al meer dan dertig jaar op onze expertise. 

JASA staat 24/7 voor u klaar.
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