
Bustotaal



Bustotaal is een onderdeel van Logispan Retail B.V.. De Logispan groep is actief 

sinds de oprichting van Fouragehandel Bus B.V. in 1959. Fouragehandel Bus BV is 

gespecialiseerd in de verkoop van hoogwaardige stalstrooisels, krachtvoeders en 

ruwvoeders. Hiernaast is de Logispan groep actief in groene energie en de tuin en 

landbouwsector. Bij de Logispan groep werken ongeveer twintig vakmensen. 

Bustotaal.nl is hier in 2013 bijgekomen om ook de particuliere klant te kunnen bedienen. 
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Bustotaal is een webwinkel die inmiddels sinds 2013 actief is in de verkoop van meer 

dan 10.000 producten in de onderdelen: haard, tuin en dier. Door onze passie en 

ervaring als tuin- en agrispecialisten te gebruiken kunnen wij u hoogwaardige producten 

aanbieden van de beste kwaliteit. Het assortiment bestaat grotendeels uit natuurlijke 

materialen duurzaamheid staat hoog bij ons in het vaandel! Voor de lokale particulier 

hebben wij in Winsum (Groningen) een kleine fysieke winkel voor het afhalen van  

de producten.  



Bustotaal

De populariteit van de producten is vaak seizoensgebonden, zo zijn houtpellets in 

de winter populair en in de zomer vooral bodembedekkers, schors, potgrond en 

houtsnippers voor in de tuin.

Bij Bustotaal vinden wij duurzaamheid belangrijk, daarom zijn onze potgronden en 

bodemverbeteraars voorzien van het RHP-keurmerk. Het RHP-keurmerk staat voor 

veiligheid, zekerheid, kwaliteit en milieu. Onze tuinproducten zijn veelal organisch, denk 

hierbij bijvoorbeeld aan onze populairste bodembekker; Franse boomschors. Zo dragen 

wij ons beentje bij aan een schone en mooie aarde! Naast ons standaard assortiment 

importeren wij ook gebruikte wijnvaten van wijnboeren uit de Franse Bordeaux, deze 

wijnvaten koopt u natuurlijk bij Bustotaal! 
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De producten die wij leveren worden door onszelf ingekocht en verwerkt zodat we 

de kwaliteit waar wij achter staan kunnen waarborgen. De inkoop, verkoop en het 

vervoer wordt compleet gefaciliteerd door Logispan Groep, dit is de overkoepelende 

organisatie van Bustotaal. Op ons terrein zijn de producten aanwezig die lokale 

particulieren kunnen ophalen met bijvoorbeeld een aanhanger. Het voordeel van 

Bustotaal in vergelijking met andere tuincentra is dat wij grotere hoeveelheden 

kunnen leveren aan de klant. Voor aankoop als zakelijke klant kunt u terecht bij 

Logispan Retail B.V..  

Het proces

 +31 652855641

+31 595252142

b.poorta@pelfin.nl

Neem contact op met Bas



Maandag  

Dinsdag 

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

Zaterdag 

Zondag  

Openingstijden

08.00 - 17.00

08.00 - 17.00

08.00 - 17.00

08.00 - 17.00

08.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Gesloten



Neem contact op

+31 595252141

info@bustotaal.nl

Het Aanleg 21 - 9951 SJ Winsum


