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VOORWOORD

Uw persoonlijke passie, uw unieke smaak, uw 

deskundig gastheerschap. Als professional weet u 

met welke ingrediënten u uw gasten het beste 

bedient. Tijdens de Foodservice Fair 2010 biedt 

Deli XL u al deze ingrediënten. Een optimaal 

assortiment, inspiratie, innovatie en alles in het 

teken van een beter resultaat. Met een persoonlijk 

programma maken we er samen uw dag van. 

Geheel naar uw smaak! 

Wilt u de beurs bezoeken?

Ga naar www.delixl.nl/foodservicefair en meld u aan.

Meer informatie? 0318 678 700.

Deli XL Foodservice Fair 2010

Uw persoonlijke passie, uw unieke smaak, uw 

deskundig gastheerschap. Als professional weet u 

met welke ingrediënten u uw gasten het beste 

bedient. Tijdens de Foodservice Fair 2010 biedt 

Deli XL u al deze ingrediënten. Een optimaal 

 en alles in het 

. Met een persoonlijk 

programma maken we er samen uw dag van. uw dag van. uw

Deli XL Foodservice Fair 2010

smaak
eigen
 Proef

je

Proef je eigen smaak op… 

Maandag 13 september van 11 - 21 uur

Dinsdag 14 september van 11 - 18 uur

Woensdag 15 september van 11- 18 uur

…in de Americahal in Apeldoorn
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E7BESTBUY STELT HIT-MKB VOOR  
ALS NIEUWE PARTNER

Colàs van de Valk stelt Jeroen van Gaal, algemeen 
directeur van HIT-MKB voor aan BestBuy Info.  
Van de Valk is blij met HIT-MKB. ‘HIT-MKB 

vormt een verrijking van ons aanbod. Als het gaat om energie, 
verzekeringen en financials heeft HIT-MKB onze deelnemers 
veel te bieden.’

              FRANS VERBUNT VAN VERBUNT WIJNKOPERS  
VERKOOPT ZIJN AANDELEN AAN SALENTEIN

Op 8 juli 2010 heeft Frans Verbunt de aandelen van 
zijn familiebedrijf Verbunt Wijnkopers overgedragen 
aan een ander familiebedrijf, Salentein Holding B.V. 
van Mijndert Pon. Deze verkoop wordt beschouwd als 
een belangrijke strategische beslissing om ruimte te 
geven aan de verdere groei van Verbunt Wijnkopers.

  
BESTBUY OP BEZOEK BIJ  
DE DEELNEMER VAN HET JAAR

BestBuy Info reisde naar het hoge noorden,  
naar Winschoten om de deelnemer van het jaar  
Jan Dekker te bezoeken. Twee jaar geleden waren  

we ook bij Jan op bezoek. Dekker vindt het leuk dat hij deelnemer van 
het jaar is geworden. ‘Het is natuurlijk niet iets waar je naar streeft;  
het gaat vanzelf als je veel producten en diensten via BestBuy afneemt.’

Besparen op energie,  
verzekeren en financials
In deze editie stellen wij u een nieuwe partner 
voor: HIT-MKB waarmee BestBuy een samen-
werking is aangegaan. Deze partner is vooral 
gespecialiseerd op de dienstverleningen: 
Energie, Verzekeringen en Financiële verslag-
geving. Een echte toegevoegde waarde voor 
ons inkoopconcept omdat er op deze dienst-
verleningen zeer veel bespaard kan worden. 

Vaak ligt de focus 
van horecaonder-
nemers niet in de 
eerste plaats op 
deze dienstverle-
ningen. Doe uw 
voordeel hiermee. 
Bij interesse mail 
info@bbhg.nl.

Ik wens u veel  
leesplezier in deze 
editie en wens  
u namens het 
BestBuyteam  
goede zaken toe.

 

Colàs van de Valk
Directeur BestBuy Horeca Group BV

COLOFON
BestBuy Info is een uitgave van de  
BestBuy Horeca Group.
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De BestBuy Horeca Group is sinds september 2001 dé inkooporganisatie voor de horeca.  
In het inkooppakket zijn afspraken gemaakt met horecaleveranciers en aan de horeca gerelateerde 
leveranciers, dienstverleners en producenten. Deze afspraken leveren gegarandeerd voordeel op voor 
iedere horecaondernemer die deelnemer is of wordt van de BestBuy Horeca Group. Dat voordeel kan 
oplopen tot 25 procent. Al meer dan 600 horecabedrijven maken gebruik van deze voordelen.

Deelnemers van de BestBuy Horeca Group kunnen besparen op inkoop binnen een breed scala aan 
producten en diensten. Naast besparing op inkoop – economisch rendement – is ook ontzorging  
– sociaal rendement – een belangrijke toegevoegde waarde die de BestBuy Horeca Group aan  
horecaondernemers kan bieden. Belangrijk hierbij is de begeleiding vanuit de inkooporganisatie, 
waar deelnemers tevens met al hun vragen over inkoop en leveranciers/producenten terechtkunnen. 
Voor alle andere vragen heeft de BestBuy Horeca Group een speciale Horeca Advies Lijn in het 
leven geroepen: horeca-advies@bbhg.nl.

HOEVEEL BESPAART U?  
LAAT DE BESTBUY HORECA GROUP  

UW VOORDEEL UITREKENEN!

Hét inkooprecept voor  
de horecaondernemer

MEER INFORMATIE?
Wij rekenen geheel  
vrijblijvend uw voordeel uit.  
Bel voor een afspraak  
(013) 571 18 37.  
Mailen mag ook: info@bbhg.nl
Of kijk op onze website: 

www.bbhg.nl



25% MEER WINST!!
Gaat u de uitdaging met ons aan?

Aan de hand van een aantal cijfers van de horecasector en een cijfermatig voor-

beeld laten wij zien hoe u met BestBuy ongeveer 25% meer winst kunt maken.

Vele factoren hebben of kunnen veel invloed hebben op het bedrijfsresultaat 

(lees: winst). Een aantal factoren zijn door de ondernemer direct en sommige 

niet direct te beïnvloeden.
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Factoren direct te beïnvloeden:
• Prijsstelling van producten en diensten
• Loonkosten.
• Inkopen.

Factoren niet direct te beïnvloeden:
• Huur, afschrijvingen, interest
• Overige vaste kosten 

Als BestBuy richten wij ons op de INKOOP. Als u als BestBuy-lid ons inkoopconcept van A tot Z zou volgen, realiseert u 
een gemiddelde besparing op uw inkoop van 15%. Wij gaan gemakshalve van 10% uit omdat we dit op z’n minst kunnen 
garanderen.

Uit cijfers van de horecabranche blijkt dat de verdeling van de omzet, de kosten en de winst in alle sectoren (hotel, restau-
rant, dranken en fastfood) de laatste jaren gemiddeld als volgt is samengesteld:

• Omzet  100%
• Inkopen 27%
• Loonkosten 24%
• Huur, afschrijvingen, en interest  14%
• Overige exploitatie kosten 23,5%
• Bedrijfsresultaat (voor aftrek inkomen) 11,5%

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Uw omzet 1 800.000
Gemiddelde inkoop 27% van de omzet 1 216.000
Loonkosten 24% 1 192.000
Huur, afschrijvingen en interest 14% 1 112.000
Overige exploitatie kosten 23,5% 1 188.000
Bedrijfsresultaat (voor aftrek inkomen) 5 92.000

10% besparen met BestBuy op de inkoop: 5 21.600 gedeeld door 5 92.000 is 23,5% meer winst 

Als u een zeker niet denkbeeldige besparing van 15% op uw inkoop realiseert,  
stijgt uw winst al naar (a 32.000 / a 92.000 =) 35%.

Als u nog langer twijfelt om deelnemer te worden of om niet het hele BestBuypakket af te nemen, bent u een dief van uw 
eigen portemonnee. 
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Westenburg assurantiën bv 
Claudius Prinsenlaan 111,  4817 HC Breda 

T 076 - 5 290 290 M 06-51929126, E ewestenburg.jr@westenburg.nl www.westenburg.nl

DE horeca verzekeringsspecialist
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RNNSHANKSHIT-MKB NIEUWE DIENSTVERLENER

BestBuy stelt HIT-MKB voor als nieuwe partner
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Colàs van de Valk stelt Jeroen van Gaal, algemeen 
directeur van HIT-MKB voor aan BestBuy Info. 
Van de Valk is blij met HIT-MKB. ‘HIT-MKB 
vormt een verrijking van ons aanbod. Als het 
gaat om energie, verzekeringen en financials 
heeft HIT-MKB onze deelnemers veel te bieden.’

In de horeca wordt veel energie gebruikt. 
Volgens Jeroen van Gaal is dat een grote  
kostenpost waar veel op te besparen is. 
‘Bovendien ontzorgt HIT-MKB de ondernemer. 
We hebben met alle grote energiemaatschap-
pijen overeenkomsten gesloten: Essent/RWE, 
Nuon, Dong, etc. Dat betekent dat wij  
maandelijks bij alle maatschappijen kunnen 
tenderen. Elke maand vragen wij offertes van 
de maatschappijen en kunnen dan steeds de 
goedkoopste en beste kiezen. Op deze 
manier houden wij de energiemaatschappijen 
scherp. Wij zijn onafhankelijk. Daar gaat het 
om. Wij kunnen kiezen tussen alle maat-
schappijen en garanderen dat u steeds de 
laagste prijs betaalt. Bovendien zijn wij 
transparant: u krijgt steeds een overzicht 

waarin u kunt zien waar wij voor u de energie 
hebben ingekocht. Ondernemers machtigen 
ons om voor hen de energie te regelen.  
We geven advies over de duur van de overeen-
komst. We analyseren voor de ondernemer, 
we kopen gas en elektra in op de lange en 
korte termijn. We monitoren door de onder-
nemer voortijdig op de hoogte te brengen van 
de afloop van zijn contract. De ondernemer 
hoeft zelf niets meer te doen. We zetten  
u geruisloos over van de ene naar de andere 
energiemaatschappij. U als ondernemer  
kunt voor al uw energievragen terecht bij  
één aanspreekpunt.’

Speciaal verzekeringspakket
Van Gaal vervolgt enthousiast zijn betoog. 
‘Behalve energie bieden wij ook verzekeringen 
aan. HIT-Insurance heeft een speciaal  
verzekeringspakket voor BestBuyleden:  
het HIT-horecaondernemerspakket.  
Wij werken samen met alle grote verzekerings-
maatschappijen: Nationale Nederlanden, 
Delta Loyd, ASR, Aegon, etc. We hebben  
van al deze verzekeringsmaatschappijen een 
volmacht gekregen om voor hen de zaken te 
regelen en alles zelfstandig af te werken.  
Het speciale horecaondernemerpakket bestaat 
uit een opstal-, inventaris- en bedrijfsschade-
verzekering, een ongevallenverzekering, een 
ziekteverzuimverzekering en een aansprakelijk-
heidverzekering. Door de collectieve verzekering 
worden vooraf scherpe premies vastgesteld. 
De gemiddelde besparing bedraagt 29,3%. 
Als we een offerte maken, worden appels met 
appels vergeleken. De besparing die u als 
ondernemer maakt, is een besparing op een 
verzekeringspolis met gelijkwaardige voor-
waarden.’ 

On line up-to-date
Tot slot wijst Van Gaal op HIT-Financials. 
‘Deze dienst biedt de moderne (horeca) 
ondernemer online dagelijks inzicht in de 

financiële stand van zaken. Door onze  
administratieportal kan de ondernemer waar 
ook ter wereld inloggen op zijn persoonlijke 
webpagina, beschikbaar gesteld door  
HlT-Financials. Op deze pagina treft de 
ondernemer zijn up-to-date bijgewerkte  
cijfers aan, al dan niet gekoppeld aan een 
vooraf opgestelde jaarbegroting. Behalve de 
cijfers is de webpagina voorzien van nieuws 
en informatie die HIT-Financials specifiek 
voor de ondernemer heeft verzameld en heeft 
voorzien van commentaar. Doordat wij bij  
verwerking van de administratie alle belang-
rijke facturen en documenten inscannen,  
kan de ondernemer op de administratieportal 
meteen zien waaruit bepaalde kostenposten 
opgebouwd zijn. Hij kan doorklikken tot aan 
het ingescande document (factuur). Tevens 
zijn alle belangrijke documenten, zoals jaar-
rekening, aangiften BTW, exploitatieoverzichten 
en (eventueel) de loonberekeningen online in 
te zien en op te vragen.’ 
HIT-Financials bestaat uit een team specia-
listen die reeds 25 jaar ervaring hebben in 
de volgende vakgebieden: verwerken en  
controleren van de financiële administratie, 
opstellen budgetten en deze kritisch volgen, 
adviseren over de cijfers gedurende het  
boekjaar, verzorgen fiscale aangiften (loon-
heffing, omzetbelasting, inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting), adviseren over 
automatiseringsvraagstukken, opstellen  
jaarrekening en beantwoorden van admini-
stratieve en fiscale vraagstukken. 
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FOOD 
J.J. Darboven  
Koffie speciali-
teiten
Koffie, thee,  

chocolade en warme drank-gerelateerde 
producten, koffiezetapparatuur (koop, huur), 
service- en onderhoudscontracten.  
Merken: Alfredo, Mövenpick, Bistro 
Montana en J.J. Darboven Specialities.
Tel. (033) 461 29 77, fax: (033) 465 10 10,  
e-mail: info@darboven.nl, www.darboven.nl, 
contactpersoon: Sabine Fahrenkrog.

Deli XL
Kruideniers-
waren, diep-

vriesproducten, dranken, koelvers, dagvers, 
non-food producten en ondersteunende 
diensten zoals slimme bestelsystemen en 
inspirerende magazines. Extra voordeel  
op producten van Unilever Foodsolutions, 
Coca-Cola Enterprises Nederland, 
Zwanenberg Food Group, Aviko, 
Bonduelle en Uniq (zie pagina 10/11).
Tel. (0318) 67 89 11, fax: (0318) 62 23 47,  
e-mail: laurens.claassens@delixl.nl,  
www.delixl.nl, contactpersoon: Laurens Claassens

Oranka 
Vruchtensappen
Geconcentreerde 
vruchtensappen, 

vruchtennectar, vruchtendranken en isotone 
dranken, HACCP-gecertificeerde dispensers.
Tel. (074) 266 88 67, fax: (074) 266 93 92, 
e-mail: info@oranka.nl, www.oranka.nl,  
contactpersoon: Regio Accountmanager(via 
Oranka)

Top Bakkers
Nationale levering 
van vers brood, 

gebak, banket en bake-off-producten, 
gemaakt door een Top Bakker in de  
eigen regio.
Tel. (055) 599 82 22, fax: (055) 599 82 28,  
e-mail: kantoor@topbakkers.nl,  
www.topbakkers.nl, contactpersoon:  
regionale accountmanager of kantoor.

Verbunt 
Wijnkopers
Rosé, rode en 

witte wijnen, port, sherry en champagne, 
wijntrainingen, productie wijnkaarten.
Tel. (013) 549 84 00, fax: (013) 549 84 01,  
e-mail: info@verbunt.nl, www.verbunt.nl, 
contactpersoon: Jeroen Broos.

NON-FOOD
Bunzl Outsourcing Services
Totaalassortiment dis-
posables, tafelaankleding, 
private label-artikelen, guest 

supplies, portieverpakkingen, kunststof en 
kartonnen disposables, fastfoodverpakkingen, 
folie, cateringverpakkingen, toiletpapier, schoon-
maakartikelen en HACCP-artikelen. Extra 
voordeel op producten van JohnsonDiversey, 
Duni en Kimberly-Clark (zie pagina 12 en 13).
Tel. (036) 547 86 66, fax: (036) 547 86 77, 
e-mail: annemarie.ziemer@bunzl.nl,  
www.bunzl.nl, contactpersoon: Key account 
manager; Anne-Marie Ziemer.

Crown Bedding
Matrassen, lattenbodems, 
boxsprings, dekbedden  
en hoofdkussens. Diverse 

maten, kleuren en kwaliteiten.
Agent Nederland: Theo Sinnige BV, tel.  
(020) 641 52 20, fax: (020) 647 72 17, e-mail: 
info@theosinnige.nl, www.crownbedding.be, 
contactpersoon: Nic Uljee.

Drukkerij Gianotten
Drukken van visite-
kaartjes, briefpapier, 
brochures, folders, 

tijdschriften, posters, flyers en boekwerken. 
Tel. (013) 542 50 50, fax: (013) 535 91 75,  
e-mail: dirk@drukkerijgianotten.nl,  
www.drukkerijgianotten.nl, contactpersoon: 
Dirk Verbraak.

De BestBuy Horeca Group werkt met meer leveranciers samen dan u zich wellicht realiseert. Het moet gek lopen wil wat u nodig heeft niet in het  
pakket zitten. Op deze leverancierspagina’s vindt u een overzicht waarbij de leveranciers gerangschikt staan onder de groepen food, non-food en 
dienstverlening. Bel voor meer informatie de BestBuy Horeca Group, tel. (013) 571 18 37.

De Leveranciers van de BestBuy Horeca Group
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Gulf Oliehandel 
Nederland BV
Tanken in heel Nederland 
bij meer dan 290 tank-

stations, waaronder Gulf, Tinq en BIM.
Tel. (0341) 43 90 00, fax: (0341) 43 90 04, 
e-mail: info@gulf.nl, www.gulf.nl,  
contactpersoon: serviceafdeling.

Hotek
Hotelkamer-
beveiliging,  

comfortsystemen, kluizen en minibars.
Tel. (0165) 528 85 5, fax: (0165) 528 72 0,  
e-mail: dolf.mulder@hotek.nl, www.hotek.nl, 
contactpersoon: Dolf Mulder.

Kolk-interieurs
Horeca interieurbouw.  
Van bars tot lambrisering.
Tel. (0416) 281 50 7, e-mail: 
info@kolkinterieurs.nl.  

www.kolkinterieurs.nl, contactpersoon:  
Marco van de Kolk.

KreaD’or
Semi-natuurlijke 
planten, bomen en 

bloemen, brandvertragende impregnatie, 
onderhoud, plantenbakken en vazen.
Tel. (073) 549 49 55, fax: (073) 549 45 60,  
e-mail: kreador@wxs.nl, www.kreador.nl,  
contactpersoon: Dorry van de Kamp.

Levens cooking- 
en baking systems

Combisteamers, bake-off ovens, vaatwas-
machines, koel- en vries apparatuur.
Tel. (0161) 459 10 0, fax: (0161) 459 19 9,  
e-mail: Joris@leventi.nl, www.leventi.nl,  
contactpersoon: Joris levens 

Office Depot
Kantoorartikelen, 

kopieerpapier en computer-supplies.
Tel. (077) 326 50 50, fax (077) 323 18 24,  
e-mail: nl.corporate@officedepot.com,  
www.online.officedepot.nl, contactpersoon: 
Geert Dorpmanns.

Poseidon Security 
Systems B.V.

Ontwerp, integratie, installatie en remote-
beheer van digitale videoregistratie-,  
camera-observatie-, inbraak-, toegangs-
controle- ontruimings-, brandbeveiligings-, 
multimedia- en narrow-castingsystemen.
Tel. (076) 531 00 01, fax: (076) 531 00 02,  
e-mail: info@poseidon-industries.com,  
www.poseidon-industries.com, contactpersoon: 
Jeroen Blom.

Shipmate Vlag 
Productie BV

Landenvlaggen, nationaal, internationaal, 
fun, horeca, met eigen bedrukking,  
wimpels, masten en accessoires.
Tel. (010) 248 29 00, fax: (010) 248 29 99,  
e-mail: info@shipmate.nl, www.shipmate.nl, 
contactpersoon: Arjen Silvis.

SquareVision
Horeca- en hotelin-
richting, stoffering, 

gordijnen, stoelen, tafels, verlichting en 
special horeca meubilair. 
Tel. (035) 628 03 59, fax: (035) 628 06 64,  
e-mail: pkroon@squarevision.nl,  
www.squarevision.nl, contactpersoon:  
Patrick Kroon.

Tovari 
Ambiance

Tafelaankleding, porselein, glaswerk en 
barproducten.
Tel. (026) 319 05 19, fax: (026) 312 15 60,  
e-mail: ambiance@tovari.nl, www.tovari.nl, 
contactpersoon: Ivar van Riel.

Womitex 
Linnenverhuur
Tafel-, bad-, bed-  
en keukenlinnen  

in gewenste kleur, design en afmeting.
Tel. (0341) 42 11 64, fax: (0341) 41 92 44,  
e-mail: info@womitex.nl, www.womitex.nl, 
contactpersoon: Regio Account Manager  
(via Womitex).

De Leveranciers van de BestBuy Horeca Group
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DIENSTVERLENING
Bureau de Wit
Advies, training, 

controle en begeleiding bij het waarborgen 
van voedsel- en waterveiligheid.
Tel. (036) 536 74 20, fax: (036) 536 64 39,  
e-mail: info@bureaudewit.nl,  
www.bureaudewit.nl, contactpersoon:  
Govert de Kok.

HIT-Energie
Behartigt de belangen voor 
de leden aangaande inkoop 
van elektriciteit en gas. 

Oftewel ontzorging op energie.
Tel. (013) 571 99 13, fax: (013) 571 99 24,  
e-mail: info@hit-energie.nl, www.hit-energie.nl, 
contactpersoon: Jeroen van Gaal.

HIT-Financials
Volledige financiële-  
en management  
verslaggeving van A tot  

en met Z via een portaal.
Tel. (013) 571 99 13, fax: (013) 571 99 24,  
e-mail: info@hit-financials.nl,  
www.hit-financials.nl, contactpersoon:  
Joska Jonas.

HTC  
International BV
Levering, installatie 
en onderhoud van 

telefooncentrales, hotelsoftware, data-
netwerken, toegangscontrole en publieke 
informatiesystemen.
Tel. (073) 523 22 22, fax: (073) 521 65 93,  
e-mail: dik@htcinternational.nl,  
www.htcinternational.nl, contactpersoon:  
Dik van der Steen.

Initial 
Hokatex

Initial Hokatex biedt voor BestBuy een 
breed assortiment sanitaire producten en 
inloopmatten.
Tel. (070) 357 63 57, fax: (070) 357 63 86,  
e-mail: daan.plomp@rentokil-initial.com,  
www.initial.nl, contactpersoon:  
Daan Plomp, (06) 536 075 48.

Multi-Sanitair
Toilethygiëne: 
handdoekauto-
maten, zeepauto-

maten, luchtverfrissers, toiletrolhouders, 
damesverband-hygiëneboxen, toiletbril-
reinigingssysteem en schoonloopmatten.
Tel. (0299) 47 96 30, fax: (0299) 47 96 67, 
e-mail: info@multisanitair.nl, www.multisa-
nitair.nl, contactpersoon: Klaas Oltenhof.

Persoonality 
Payrolling

Complete overname van personeels-
bestanden, salarisadministratie, arbeids-
contracten, jaaropgaven, personele risico’s 
ziekte/arbeidsongeschiktheid en arbeids-
rechtelijke risico’s.
Tel. (0546) 57 00 57, fax: (0546) 57 00 10,  
e-mail: sales@persoonality.nl,  
www.persoonality.nl, contactpersoon:  
vraag naar regio accountmanager.

G4S Fire&Safety 
(voorheen Ricas)

Risicoadvisering en veiligheidsopleidingen, 
waaronder BHV-opleiding.
Tel. (0318) 64 84 02, fax: (0318) 64 04 25,  
e-mail: inge.taal@nl.g4s.com, www.g4s.nl, 
contactpersoon: Inge Taal.

RnnShanks
Totale afval-
verwerking: 
inzameling, 

transport en verwerking; hergebruik en 
recycling; onderzoek en advies naar  
optimaal beheer afvalstromen; reinigen 
vervuilde grond.
Tel. (023) 533 33 96, fax: (023) 545 01 48,  
e-mail: info@rnn.nl, www.rnn.nl,  
contactpersoon: Angelique Sonneborn.

Van der Velden 
Rioleringsbeheer
Ledigen, afvoeren, 

inspecteren en reinigen van olie- en vet-
afscheiders op contractbasis, verhelpen  
storingen/calamiteiten, aanleg riolerings-
systemen en vetputten.
Tel. (0344) 57 11 22, fax: (0344) 57 21 07,  
e-mail:  
menno.vandebosch@bur.vandervelden.com, 
www.vandervelden.com, contactpersoon: 
Menno van de Bosch.

Tele2
Business Telephony 
lokaal, interlokaal, 
mobiel en internatio-

naal; spraak, data en internet via huidige 
net, ADSL of glasvezelnetwerk; mobiele 
telefonie.
e-mail: ams-partnersupport@tele2.com,  
www.tele2zakelijk.nl, contactpersoon:  
Said Chahbar.

Westenburg
Verzekeringen, 
pensioenen, 
employee 

beneftis, hypotheken, financiële planning.
Tel. (076) 529 02 90, fax: (076) 522 19 13,  
e-mail: ewestenburg.jr@westenburg.nl,  
www. westenburg.nl,  
contactpersoon: Eric Westenburg Jr.

De Leveranciers van de 
BestBuy Horeca Group
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Wilt u meer weten over 
de perfect tea serve?

  Neem contact op met Unilever Foodsolutions.

de Smaak van 
mooi 

geserveerde 
thee

Moroccan Mint

Earl Grey

Grand Soom Darjeeling

Oriental Green Sencha

African Red Summer Fruits

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Unilever Foodsolutions Postbus 1250 3000 BG Rotterdam, Service Center 010-4394308, www.unileverfoodsolutions.nl
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Deelnemers van de BestBuy Horeca Group profiteren van extra voordelen bij producenten die speciaal zijn geselecteerd. Op veel producten van  
‘De merken van BestBuy’ krijgt u een extra korting, die door de BestBuy Horeca Group achteraf aan u wordt gecrediteerd. Dit voordeel geldt alleen als  
u inkoopt via Deli XL en/of Bunzl Outsourcing Services (de gegevens van deze leveranciers vindt u op pagina 8, 9 en 10). Bel voor de voorwaarden en 
voor meer informatie de BestBuy Horeca Group, tel. (013) 571 18 37.

Aviko
Aardappel-
producten en  
-concepten in  

de meest uiteenlopende soorten.
Producten: onder andere aardappelblokjes, 
minikrieltjes, aardappelschijven, stoompro-
ducten en friet.
Merken: Aviko, Steamfresh en Fridéale.

Coca-Cola 
Enterprises 
Nederland
Een uitge-

breid assortiment 
aansprekende fris-
dranken.
Producten: onder 
andere cola, sinas, 
bitter lemon, 
mineraalwater, 
vruchtensappen  
en sportdranken 
in diverse smaak-
varianten.
Merken:  
Coca-Cola, Coca-
Cola Light, Fanta, 
Sprite, Kinley, 
MinuteMaid, 
Aquarius, Aquana,  
Ipsei, Chaud-
fontaine en 
Nestea.

Johma
Een breed 
assortiment 
salades en 

voorverpakte belegde 
broodproducten.
Producten: Salades (voor 
buffetten, als voorgerecht, 
bij de warme maaltijd, 

voor op brood en tussendoor), vissalades 
en cocktails, vers belegde voorverpakte 
broodjes, sandwiches en wraps.
Merken: Johma, Gourmet Salades en VH 
Salades.

FrieslandCampina

FrieslandCam-
pina brengt een 
rijk gevarieerd 
assortiment  
voedingsrijke, 
smakelijke  
en gezonde  
voedings-
producten 
onder bekende, 
vertrouwde 
merken. 
Smaak, gezond-
heid, gemak, 
betrouwbaar-
heid en vitaliteit 
voor de gast 
staan daarbij 
centraal.

MAQSfood 
Nederland B.V. 
Hoogwaardige 
convenience vlees-, 

kip-, wild– en gevogelteproducten.
“Clean Label”: geproduceerd zonder toe-
voeging van chemische additieven of 
gebruik van mechanische hulpmiddelen 
(injecteren of tumbelen). Alleen zuivere 
ingrediënten met een minimum aan 
(natuurlijke) E-nummers. Zonder gebruik 
te maken van chemische geur-, kleur– en
smaakstoffen.

Nestlé
Het bereiden 
van ijs is een 
kunst die al 

lang niet meer is voorbehouden aan de 
Italiaanse ijsmeesters. Nestlé biedt een  
uitgebreid assortiment aan speciaal voor 
de horeca met oa de volgende merken: 
Nestle ice cream, Fischer en Movenpick.

Panesco 
Nederland
Diepgevroren 
bake-off- 
producten, 

patisserie en hartige specialiteiten.
Producten: onder meer de meest uiteen-
lopende voorgebakken en afgebakken 
broodproducten, patisserie, zoete en  
hartige hapjes om af te bakken, op te  
warmen en te grillen.
Merk: Panesco

Royaan
Royaan BV 
uit Wijk bij 

Duurstede is de snack 
producent met aanspre-
kende merken van o.a. 
Van Dobben, Buitenhuis 
Snacks, Kwekkeboom en 
Laan Snacks.

Van Dijk Food Products
De toonaangevende merken 
vormen een garantie voor 
succes. Sommige van deze 
merken zijn al meer dan 60 
jaar oud. Oud, maar zeker 
niet belegen.

Wijngaard 
Kaas

Heel belangrijk voor de smaakontwikkeling 
van de Wijngaard kazen is de historische 
rijping in het oude kaaspakhuis. Wijngaard 
geeft de kazen alle tijd om hun rijke smaak 

te ontwikkelen. Wijngaard 
produceert de merken 
Reypenaer en Wijngaard.

De Producenten van de BestBuy Horeca Group

VIA DELI XL
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waardoor alle vestigingen over alle producten 
kunnen beschikken. Die leveren zij uit via 
de meest vooraanstaande distributeurs.  
De grootste kracht is de flexibiliteit.  
Alles is mogelijk. Van het allermooiste 
verse wild, precies zoals de chef het hebben 
wil, tot aan een maatconcept dat bij elke 
klant past, W&G heeft het allemaal. 

Verhaaren
Verhaaren is 
mede verant-
woordelijk voor 
de veiligheid 
van de gelever-

de producten. Hygiënisch verwerken, als-
mede hygiënisch en verantwoord verhan-
delen van producten is een duidelijke doel-
stelling in hun beleid. Procedures omtrent 
de inkoop, acceptatie van grondstoffen, 
temperatuurbeheer en persoonlijke hygië-
ne zijn hierbij belangrijke voorwaarden. 
Verhaaren heeft een eigen kwaliteits- en 
voedselveiligheidssysteem dat door interne 
kwaliteitsdeskundigen wordt onderhouden 
en dat voldoet aan HACCP en BRC-
Standaard (private label suppliers).

Zwanenberg Food Group
Ambachtelijke vleeswaren, 
vleesconserven en kaas.
Producten: Droge worst, 
tong- en leverspecialiteiten, 
vleessnacks, gesneden 

kaas vleeswaren, kaas 
en vleeswaren in bulk, 
gekookte vleeswaren en 
maaltijdcomponenten.
Merken: Kips, Kraak-

Vers, Luilekkerland, 
Offerman, Limco en 
Zwanenberg.

Duni
Tafelaankleding 
in de breedste 
zin van het woord.

Producten: Bestek, borden, dispensers,  
glazen, kaarsen, kandelaars, koppen, linten, 
napperons, onderzetters, placemats, rollen, 
rollensnijders, schotelranden, servetten, 
slabben, tafellakens en tafelrokken.
Merken: Duni, Dunicel, DuniForm, 
Dunilin, Dunisilk en DuniFoodSolutions.

Diversey
Totaal-

oplossingen voor reiniging en hygiëne.
Producten: Reinigings- en onderhouds-
middelen, -machines en -materiaal,  
waaronder zepen, doseersystemen,  
vaatwasproducten, textielverzorgings-
producten, desinfectanten, materiaal-
wagens, moppen, persen, wasinwrijvers, 
ontkalkers enzovoort.
Merken: Brillo, Lever, Sani, Soft Care, 
Sprint, Suma, Tapi en TASKI.

Unilever 
Foodsolutions
Een breed assorti-
ment producten en 
oplossingen voor de 
professionele keuken.
Producten: Margarines 
(de oorspronkelijke 

basis van het bedrijf), oliën, droge kruide-
nierswaren (sauzen en soepen in  
poedervorm), soepen, sauzen en maaltijd-

oplossingen  
(onder andere 
direct-klaar-
maaltijden en 
ingrediënten 
daarvoor).
Merken: Becel, 
Calvé, Knorr, 
Unox, Phase, 
Bertolli, 
Conimex, 
Garde d’Or, 
Blue Band, 

Blue Band Touché, Soupfactory, Hellmann’s, 
Alsa, Boursin en Zeeuws Meisje.

Van 
Brussel

Al zo’n 80 jaar is het leveren van top-
kwaliteit in vlees onlosmakelijk verbonden 
met de naam Van Brussel. In Born  
portioneren, verrijken en verpakken de 
specialisten van Van Brussel vlees-
componenten voor horeca, catering,  
instellingskeukens en winkelketens.  
Behalve vers vlees gaat het vooral ook om 
gegaarde producten. Op basis van ambach-
telijke braadprocessen en met zorg samen-
gestelde recepturen. Van Brussel is dus 
niet zomaar een vleesleverancier.

W&G Groep
De W&G Groep bestaat 
uit drie onderdelen: 
Brinkhorst Ede in Ede, 
Van Leeuwen in Zoeter-
meer en Hollands Wild-
huis in Best. Zij hebben 

een up to date intern transportsysteem, 

De Producenten van de BestBuy Horeca Group
VIA BUNZL  

OUTSOURCING 
SERVICES
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Met het inzetten van een unieke stoom-
technologie in de bereiding van voor-
gekookte aardappelen heeft AVIKO dé 
oplossing voor professionele keukens in 
foodservice gecreëerd: Steamfresh.  
Met Steamfresh bewijst AVIKO, markt-
leider binnen de Europese foodservice-
markt, te voldoen aan de hoogste eisen.  
De Steamfreshrange biedt de meest uit-
eenlopende bedrijven in foodservice een 
reeks concrete voordelen in de dagelijkse 
praktijk. Het aantal kwaliteitsminnende 
afnemers van deze productrange groeit 
dan ook gestaag.

De aardappelschijfjes, -blokjes, de geprofi-
leerde minikrieltjes, de krieltjes in schil en 
de partjes in schil zijn zeer geschikt voor 

bakplaat, koekenpan en friteuse. Alle producten 
zijn gelijkmatig en volledig doorgegaard. 
Daardoor is de bereidingstijd ongeveer 25% 

korter dan bij traditioneel  
verpakte producten. De producten 
zijn mooi droog en hebben geen 
zetmeelresten dankzij een extra 
koelstap bij de productie.  
De bereiding vindt plaats zonder 
vetspatten en aanbakken.  
De schijfjes zijn stevig en breken 
nauwelijks. De producten zijn 
lang houdbaar.

Voor de moderne cook & 
chill keuken
De vastkokende aardappelen 1⁄2 en 
1/4, de aardappelen 30/40 en de 
aardappelen 20/30 zijn eveneens 
gelijkmatig en volledig doorgegaard. 
De bereidingstijd is ongeveer 
40% korter dan bij traditioneel 
verpakte producten. De aardappelen 
zijn in de combisteamer in 12 minuten klaar 
en in een high speed cooker is de bereidings-
tijd slechts enkelen minuten.

Voor de keuken van de toekomst
Bloemige aardappelen 1⁄2 en 1⁄4 zijn volledig 
gaar en rechtstreeks uit de verpakking portioneer-
baar en regenereerbaar. Arbeidsintensieve 
handelingen zoals wassen, schillen, voorkoken 
en koelen zijn niet meer nodig.

Meer rendement, 
meer vitamines,  
minder bereidingstijd 
en natuurlijk
Ruim 20% meer rende-
ment in vergelijking  
met het koken van verse 
aardappelen in water als 
de Steamfreshproducten 
worden bereid in de  
combisteamer. 

Dankzij de unieke stoomtechnologie blijven 
waardevolle vitaminen en mineralen behouden. 
De Steamfreshproducten hebben ongeveer 

30% meer vitamine C en 20% meer vitamine 
B1 dan gekookte of geblancheerde aardappelen. 
De smaak is 100% puur aardappel. Steam-
freshproducten smaken als eigenhandig vers 
bereid.
Met Steamfreshproducten boekt u 50%  
tijdwinst, dus minder energie- en personeels-
kosten. Steamfresh is convenience in optima 
forma. De totale besparing weegt ruimschoots 
op tegen de iets hogere inkoopprijs. Steam-
fresh maakt het mogelijk flexibeler te reageren 
op schommelingen in het aantal gasten. 
Steamfresh is natuurlijk. Er worden geen 
conserveermiddelen, geur-, kleur- en smaak-
stoffen toegevoegd. Alle producten uit de 
Steamfreshrange voldoen aan de richtlijnen 
van de Stichting ‘Ik kies bewust’.

RNNSHANKSAVIKO
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Steamfresh is een  
uniek concept van AVIKO

AVIKO

Opgericht   in 1962
Hoofdkantoor     in Steenderen
Omzet moederbedrijf    1,7 biljoen euro
Omzet Aviko Potato     600 miljoen euro
Aantal werknemers   1600
Marktaandeel Europa     35%
Marktaandeel Nederland   45%
Deelnemer BestBuy     sinds 2006



Nieuw: Friesche Vlag Opschuimmelk 
in 5 of 10 liter Bag-in-Box
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FrieslandCampina Benelux
Laat merken samen werken
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Vernieuwd:
Houdbare Optimel 

met de smaakbeleving 
van dagvers! vanaf 

week 41, 2009

Optimel is nu helemaal optimaal

0% vet

Verpakt in een h
andige 

hersluitbare verpakking

Met Ik Kies 
Bewust-logo

Verkrijgbaar in twee smaken: 

Framboos-Aardbei 
en Limoen-Citroen

De vernieuwde Optimel 330ml 
levert u flink wat voordelen op
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BestBuy Info stapt ’s ochtend al vroeg in de 
auto bij Mark Adriaansen. We gaan vandaag 
naar Delft, Den Haag en Scheveningen. 
Onderweg kletsen we wat af. Mark gaat  
vandaag ‘aftersevicegesprekken’ en ‘prospect-
gesprekken’ houden. En tussendoor allerlei 
mensen bellen en nieuwe afspraken maken.

Mark zegt dat we eerst naar Delft gaan. 
‘We gaan naar Moodz. Dat is een mooi  
restaurant van Geoffrey en George, de twee 
eigenaren. Ze hebben meegedaan aan het 
televisieprogramma ‘Mijn tent is top’. 
Moodz laat de hele groothandel via 
BestBuy lopen en ook energie & gas en  
de afvalverwerking. Ik ga een ‘afterservice-
gesprek’ voeren. Dat is een evaluatie met 
de deelnemer over de gang van zaken. 
Alles komt tijdens zo’n gesprek aan de 
orde. Alle cijfers worden doorgenomen.  
Er wordt gesproken over de marktsituatie, 
over de leveranciers, etc. En tot slot komt 
de vraag aan de orde wat ze van de onder-
steuning van BestBuy vinden en of ze nog 
meer ondersteuning kunnen gebruiken. 
Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. 
Elk half jaar vindt met elke deelnemer zo’n 
gesprek plaats.’

Veel betekenen
Even later vertelt Mark over zichzelf.  
‘Ik ben 31 jaar en werk sinds 2006 bij 
BestBuy. Ik heb Colàs leren kennen in het 
uitgaanscircuit in Tilburg; Colàs vertelde 
over BestBuy en het leek mij hartstikke 
leuk werk. En dat is het ook! Ik kan veel 
betekenen voor horecaondernemers.  
Ze kunnen via BestBuy voordeliger  
inkopen en dus besparen en meer winst 
maken. Bovendien ontzorgen wij de onder-
nemer echt. We regelen veel voor hem. 
Ondernemers kunnen niet zelf alles in de 
gaten houden. Dat hoeven ze ook niet 
meer, want wij doen dat voor hen. Ik heb 
een hele mooie baan.’
Mark wordt enthousiast ontvangen door 
Geoffrey en George. Hij voert het gesprek 
en alles blijkt op rolletjes te lopen.  
Terug in de auto maakt Mark notities van 
het gesprek en legt de contacten met  
nieuwe leveranciers. Een kwestie van  
ontzorgen, noemt Mark dat. Nog snel  

even een paar telefoontjes en we rijden 
door naar De Kurk, ook in Delft. 

5% besparen
Eet en proeflokaal De Kurk. Eigenaar Rob 
Bouwer is een bekende van George van 
Moodz. Mark vertelt dat hij met Rob Bouwer 

een ‘prospectgesprek’ heeft. Mark gaat Rob 
uitleggen wat BestBuy is en doet.  
In de Kurk wordt er kennis gemaakt en 
aanvankelijk wordt er wat gepraat over 
koetjes en kalfjes. Het gesprek gaat over  
op de situatie in de horeca en Mark begint 
daarna met zijn verhaal. Vanaf zijn laptop 
geeft hij een presentatie. Hij geeft diep-
gaande informatie over de leveranciers  
van BestBuy. Hij stelt Rob de vraag of hij 
minimaal 5% wil besparen op zijn inkoop. 
Rob is geïnteresseerd en wil kijken naar 
diverse leveranciers. Het is een prettig 
gesprek. De volgende stap is dat Rob copy-
facturen gaat verzamelen en deze opstuurt 
naar Mark zodat Mark precies kan uitreke-
nen wat Rob kan besparen. Er zal dus een 
vervolggesprek komen. 
De reis gaat verder richting Den Haag naar 
Lunchroom Delice waar Mark weer een 
‘afterservicegesprek’ heeft met eigenares 
Monique. Monique koopt via BestBuy in 
bij verschillende leveranciers maar vooral 
bij de groothandel. Binnenkort gaat Mark 
terug naar Delice om te praten over het 

verzekeringspakket, en energie en gas.
We rijden door naar Voorburg en bezoeken 
Lunchroom Yon. De twee eigenaars  
Jurrien en Rutger zijn onlangs hier samen 
de nieuwe lunchroom Yon begonnen. 
Jurrien was al eigenaar van Lunchroom 
Yon in Scheveningen. Er wordt weer een 

afterservicegesprek gevoerd. Voor de nieuwe 
lunchroom moeten nog een aantal zaken 
geregeld worden met de groothandel en 
producenten.
Aan het eind van de dag bezoeken we  
Het Brouwcafé in Scheveningen. Mark van 
BestBuy en Sander Nobel van Deli XL  
hebben deze horecazaak van eigenaar Tony 
Lutz pas geleden aangesloten. De eerste 
ervaringen worden besproken en afgesproken 
wordt om het binnenkort over de afval-
verwerking te hebben. 

Doorsnee
Volgens Mark was deze dag een doorsnee 
dag. ‘Het is altijd druk; ik heb niet zomaar 
een baan van negen tot vijf. Meestal wordt 
het wel later.’
Tevreden rijden we over de A16 weer terug 
naar Tilburg.

RNNSHANKS
Mark Adriaansen van de buitendienst van BestBuy
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Op 8 juli 2010 heeft Frans Verbunt de aandelen van zijn 

familiebedrijf Verbunt Wijnkopers overgedragen aan een 

ander familiebedrijf, Salentein Holding B.V. van Mijndert 

Pon. Deze verkoop wordt beschouwd als een belangrijke strategische beslissing om 

ruimte te geven aan de verdere groei van Verbunt Wijnkopers.

BestBuy Info was te gast bij Peter van Houtert, 
commercieel directeur van Verbunt Wijn-
kopers. Het doel was de stand van de zaken 
en de crisis te bespreken en daar een mooi 
artikel van te maken voor het BestBuy Info 
Magazine. Maar het gesprek nam een heel 
andere wending door het nieuws waar 
Peter van Houtert ons mee verraste.  
Een paar dagen voordat wij op bezoek 
waren, had Frans Verbunt zijn aandelen, 
na 20 jaar eigenaar/directeur te zijn 
geweest, overgedragen aan Mijndert Pon 
van Salentein. De dagelijkse leiding is  
nu in handen van Peter van Houtert en 
Ciska van Nispen. Peter van Houtert is  
een gelukkig man en staat zeer positief 
tegenover de overname door Salentein. 
‘Verbunt Wijnkopers is een gezond bedrijf. 
Er is zeker geen financiële noodzaak voor 
deze overname. Maar het geeft ons in deze 
sterk veranderende wereld meer slagkracht 
en dat is nodig om onze doelen te verwezen-
lijken. Mijndert Pon wordt volledig eigenaar 
van Verbunt Wijnkopers. Salentein is sterk 
in Argentinië, Uruguay en in Australië. 
Verbunt doet al tien jaar zeer succesvol 
zaken met Salentein. De reden dat 
Salentein Verbunt heeft gekocht is dat ze 
de distributie op de Nederlandse markt 
willen versterken, het merk Salentein  
willen uitbouwen en tegelijkertijd bij hun 
eigen export gebruik kunnen maken van 
de knowhow en ervaring van Verbunt 
Wijnkopers.’

Perfecte match
Verbunt Wijnkopers is sinds vele jaren  
een toonaangevende wijnimporteur op de 
Nederlandse markt met een gezonde groei 
en vooral bekend vanwege de sterke merken-
portfolio van befaamde wijnhuizen uit de 
toonaangevende regio’s in de wereld.  
Van Houtert vindt de overname een sterke 
zet en is ervan overtuigd dat Verbunt 

Wijnkopers haar positie als toonaangevende 
wijnimporteur zal uitbouwen. ‘We krijgen 
nu voldoende draagkracht om te groeien en 
om onze ambitieuze plannen uit te voeren. 
We kunnen ons 
geen betere partner 
voorstellen.  
Verbunt Wijnkopers 
blijft zoals het is; 
Salentein heeft alles 
overgenomen 
behalve ons pand 
aan de Heuvelring 
in Tilburg, dat in 
bezit blijft van 
Frans Verbunt. 
Salentein heeft 
bewezen dat het 
een goed bedrijf is. 
Het is een echte 
Nederlandse wijn-
producent genoemd 
naar Landgoed  
De Salentein in 
Nijkerk. Het is een comfortabele schoen 
die wij aantrekken. De match is perfect en 
ik ben blij dat Frans Verbunt hiervoor 
gekozen heeft.’ 

Vertrouwen in de toekomst
Salentein is sinds 1992 internationaal 
actief in landbouw en veeteelt, de productie 
en distributie van fruit en sinds 1998  
ook wijn. Het belangrijkste productieland 
van Salentein is Argentinië. De Salentein 
producten worden inmiddels in meer dan 
40 landen gedistribueerd. Vooral in 
Argentinië en Nederland is Salentein  
uitgegroeid tot een bekend merk en 
Salentein beschouwt Nederland dan ook 
als haar tweede thuismarkt naast 
Argentinië. Van Houtert vindt Mijndert 
Pon een geweldige man en ondernemer. 
‘Hij beschikt over een goede directie,  

iedereen is positief en gaat met vertrouwen 
de toekomst tegemoet. Wij willen onze 
positie op de Nederlandse markt versterken 
en daar zijn we al actief mee bezig.  

Zo komt er meer ruimte om commerciële 
initiatieven gestalte te geven. In deze nieuwe 
verbintenis heeft Verbunt Wijnkopers 
meer te bieden aan zowel haar leveranciers 
als aan haar klanten. Focus op distributie-
potentieel en marketinginvesteringen zal 
zeker tot versterking en groei leiden van 
Verbunt Wijnkopers en van het merk 
Salentein op de Nederlandse markt.’
Volgens Van Houtert betekent deze over-
name voor BestBuyleden dat haar wijn-
partner alleen maar sterker zal worden. 
‘BestBuyleden krijgen wat ze van ons 
gewend zijn, alleen dan nog beter.’

Raad en daad
Van Houtert wil graag nog even ingaan op 
de crisis die de horeca zwaar treft. 
‘Natuurlijk is de crisis niet ongemerkt aan 
ons voorbij gegaan. Ons voordeel is dat wij 

Frans Verbunt van Verbunt Wijnkopers verkoopt zijn aandelen aan Salentein
NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS
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Frans Verbunt van Verbunt Wijnkopers verkoopt zijn aandelen aan Salentein

VERBUNT WIJNKOPERS

drie afzetkanalen hebben: de directe horeca-
afnemers, de horecagroothandel en de 
wijnspeciaalzaken, waaronder die van de 
Nederlandse Wijnkring. Natuurlijk onder-
vinden ook wij bij Verbunt de gevolgen van 
de economische situatie omdat vooral de 
horeca minder goed draait. Dat is al in 
2009 begonnen en dat zal nog wel een 
tijdje voortduren. We hebben een barre 
winter gehad en geen voorjaar. Het is  
een opeenstapeling van oorzaken waarom 
het minder gaat. Maar wij hebben sterk  
op de kosten gelet en het bedrijf bevindt 

zich in een goede positie.’
Tot slot geeft Van Houtert 
horecaondernemers nog een 
welgemeend advies. ‘Ik vind 
dat de horeca meer een 
beroep zou kunnen en moeten 
doen op de leveranciers want 
er lijkt weinig oog te zijn 
voor de expertise van de  
leveranciers. Wij staan klaar 
om horecaondernemers met 
raad en daad bij te staan en 
geven adviezen waar ze echt 
iets aan hebben. In deze tijd 

is het bijvoorbeeld niet de beste oplossing 
om een goedkopere huiswijn te nemen.  
Er zijn meer manieren om de omzet te 
verhogen en om kosten te besparen.  
Graag refereer ik aan de uitspraak ‘Als de 
dubbeltjes de voordeur binnenkomen, 
lopen de euro’s de achterdeur uit’.  
Ik verbaas me er vaak over dat niet meer 
horecaondernemers, samen met de leve-
rancier, naar creatieve oplossingen zoeken. 
De crisis moeten we gezamenlijk het hoofd 
bieden, want, als je samen een probleem 
hebt, waarom zouden we dan ook niet 
samen naar een oplossing zoeken!’

CO
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VERBUNT WIJNKOPERS

Verbunt Wijnkopers is opgericht in 1844. Overigens is in papieren van de Kamer van Koophandel 
al eerder sprake van Verbunt, handel in wijn en tabak. Maar in 1844 is het bedrijf officieel van 
start gegaan als J.A. Verbunt, snuiffabrikant en wijnhandelaar. Het bedrijf is in de jaren 70 en 80 
in andere dan de Verbunt familiehanden geweest. Eerst werd het gekocht door Douwe Egberts  
en later ging het over in de handen van United Distillers. Sinds december 1990 was de vijfde 
generatie bij dit familiebedrijf aan het bewind: Frans Verbunt. En nu is het bedrijf dus sinds kort  
in handen van een ander familiebedrijf: Salentein van Mijndert Pon.
Aantal werknemers  24
Omzet  Verbunt Wijnkopers behoort tot de top 3 van Nederlands grootste 

zelfstandige wijnimporteurs
BestBuypartner vanaf start van BestBuy

8 juli 2010, Landgoed De Salentein, Nijkerk: Frans Verbunt draagt de Verbunt stropdas symbolisch over aan Mijndert Pon onder toeziend oog van Peter van Houtert. 

V.l.n.r. Mijndert Pon, Frans Verbunt en Peter van Houtert.
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BestBuy brengt ons  
in contact met potentiële klanten

DEELNEMER VAN HET JAAR 2009

Eigenaar Jan Dekker (zie ook pagina 24 en 25 van dit magazine) vindt  
het leuk dat hij deelnemer van het jaar is geworden. ‘Het is natuurlijk  
niet iets waar je naar streeft; het gaat vanzelf als je veel producten en 
diensten via BestBuy afneemt.’

Ook in 2010 is er weer een titel te winnen die begin 2011 wordt 
verleend. Wilt u weten wat uw bedrijf moet doen om daarvoor  
in aanmerking te komen? Lees dan eerst het kader ‘De TopTien’ 
op deze pagina en bel desgewenst voor nadere toelichting met  
de BestBuy Horeca Group: 013-5711837. 

Hotel Grandcafé Jan Dekker 

 De TopTien van 2009

1 Hotel Grandcafé Jan Dekker Winschoten

2 Restaurant De Kleine Waarheid Zaandam

3 Hotel Restaurant Bom Burgh Haamstede

4 De Vier Jaargetijden Oosterland

5 Het Wapen van Willemstad  Willemstad 

6 Hotel Noordzee Cadzand

7 Hotel Café Restaurant de Kroon Gennep

8 Partycentrum De Turfhoeve B.V. Sevenum

9 Beekman & Beekman / Discotheek Jinx  Deurne

10 Restaurant Brasserie Sofa Maastricht

Deelnemer van het Jaar van BestBuy 
Horeca Group wordt u niet door zo veel 
mogelijk te bestellen. Dat zou niet eerlijk 
zijn voor de kleinere horecaondernemers. 
Het klassement komt daarom tot stand 
door een afgewogen oordeel op basis van 
deelname aan hoofdgroepen, de totale 
inkoop via de partners van de BestBuy 
Horeca Group en – het zwaarst wegende 
criterium – hoe breed de deelnemers 
gebruikmaken van het totale pakket.  
Juist dat laatste onderdeel geeft immers 
aan hoe het inkoopbeleid is afgestemd op 
de mogelijkheden die de BestBuy Horeca 
Group biedt. De complete toptien van 
2009 ziet er als volgt uit:

In ieder nummer van BestBuy Info staat de rubriek Rendement.  
Deze keer vertelt een producent over het rendement dat het partner-
schap met BestBuy zijn bedrijf oplevert. 

‘BestBuy is voor ons een interessante club’, zegt Michiel Meier 
Mattern, mede-eigenaar van Van Brussel, trends in meat.  
‘Wij denken dat BestBuy een complete portefeuille van vers-
producten (vlees, vis en groente) kan aanbieden. BestBuy is 

voor ons een verlengstuk in het zaken-
doen en via BestBuy kunnen wij in  
contact komen met potentiële klanten.’

Meier Mattern is te spreken over de 
samenwerking, maar hij vindt wel dat het 
allemaal nog beter kan. ‘We zijn bezig, 
maar er komt op dit moment nog  
onvoldoende uit. We moeten het verder 
optillen en optuigen. BestBuy beschikt 
natuurlijk over een enorme klanten-
portefeuille. Tot nu toe nemen de klan-
ten nog te weinig foodproducten af en 
ligt het zwaartepunt bij producten als 
verzekeringen, energie en dergelijke en 
te weinig bij vers. Daar moet verandering 
in komen, want het voordeel voor de 
klant is evident.’

VAN BRUSSEL, TRENDS IN MEAT

Opgericht in 1925 door de opa van Bas van Brussel, zakenpartner van Michiel Meier Mattern, 
die een aantal slagerijen had in Noord-Limburg  |  In 1985 stoot Bas van Brussel de  
slagerijen af en gaat verder als horecagrossier op het gebied van vlees. Het bedrijf is in  
Weert gevestigd  |  In 1994 verhuist het bedrijf naar Born op een voormalige plant van 
Grootverbruik Ahold, de voorloper van Deli XL. Eind jaren negentig is Van Brussel begonnen 
met het garen van vlees voor de institutionele markt. Er is een bedrijfshal bij gebouwd voor 
het garen van het vlees. De samenwerking met Deli XL is begonnen  |  In 2003 wordt Michiel 
Meier Mattern mede-eigenaar  |  In 2010 is de nieuwbouw van 2400 m2 gerealiseerd. In totaal 
beschikt Van Brussel nu over bijna 5000 m2 werkvloer  |  Bas van Brussel houdt zich bezig met 
de productie, de kwaliteit en de inkoop. Michiel Meier Mattern is de man van de verkoop, de 
klanten, de logistiek & distributie en de automatisering. Bas en Michiel doen samen de financiën  
|  Van Brussel, trends in meat beschikt over alle relevante kwaliteitscertificaten  |  Sinds 3 jaar 
is Deli XL voor een klein gedeelte mede-eigenaar van Van Brussel trends in meat.
Partner van BestBuy  vanaf 2007 
Aantal personeelsleden   80
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Topkwaliteit
Al zo’n 85 jaar is het leveren van topkwaliteit in vlees onlos-
makelijk verbonden met de naam Van Brussel. Sinds 1994 is 
Van Brussel gevestigd in een modern bedrijf aan de A2 in het 
Limburgse Born. Daar portioneren, verrijken en verpakken de 
specialisten van Van Brussel vleescomponenten voor horeca, 
catering, instellingskeukens en winkelketens. Behalve vers 
vlees gaat het vooral ook om gegaarde producten op basis van 
ambachtelijke braadprocessen en met zorg samengestelde 
recepturen. Van Brussel is dus niet zomaar een vleesleverancier. 
Met volgende opmerking verwijst Meier Mattern naar de  
traditionele slagerij op de hoek van de straat. ‘U hoort bij ons 
bijvoorbeeld ook niet de vraag of het ‘ietsje meer’ mag zijn. 
Horecaondernemers willen immers de zekerheid dat geleverde 
porties exact beantwoorden aan hun calculaties. En uiteraard 
aan hoge kwaliteitseisen.’

Flinke groei
Ondanks de economische crisis gaat het goed met Van Brussel. 
In de laatste jaren is de omzet meer dan verdubbeld. ‘Ieder jaar 
realiseren we nog een flinke groei’, zegt Meier Mattern trots. 
‘De recessie heeft op ons niet zo veel grip. Ziekenhuizen, 
bejaardenhuizen en verpleeghuizen kunnen niet bezuinigen  
op voedsel: de mensen in die instellingen moeten blijven eten. 
Wij spelen ook in op trends in meat. Wij verzorgen maatwerk 
voor de horeca. De trend is dat de horeca steeds meer open 
staat voor gegaarde producten. Hybride koken is geen vloeken 
meer. Het is net als bij de reclame van Maggi, een beetje van 
mezelf en een beetje van Van Brussel. Koks kunnen veel sneller 
en efficiënter werken, maar kunnen tegelijkertijd nog wel hun 
creativiteit botvieren. De horeca moet besparen op personeels-

kosten omdat de omzetten teruglopen: er is dus steeds meer 
behoefte aan kant-en-klare producten. De horeca is ook steeds 
gevoeliger voor bedrijven die beschikken over relevante certi-
ficaten. Dat speelt een steeds grotere rol.’

Innovatieteam
De kwaliteit zit bij Van Brussel wel goed. Het bedrijf zit in  
de Europese keten van EG-goedgekeurde bedrijven en werkt 
systematisch volgens de zeer strenge voedselveiligheidsnormen 
van het HACCP-certificaat. Het gedocumenteerde kwaliteits-
systeem en de volledige procesbeheersing zijn ook erkend  
door de nieuwe, internationale standaard van het British Retail 
Consortium. Volgens deze BRC-norm voldoet Van Brussel aan 

de hoogste eisen voor vers- en semi-versleveranties aan groot-
verbruik en levensmiddelenretail. Bovendien is Van Brussel 
ook Halal gecertificeerd om vleesproducten te leveren aan 
Moslims en ook SKAL gecertificeerd voor biologisch vlees.  
Voor transport en distributie beschikt Van Brussel over een 

eigen wagenpark, waardoor regionaal alle klanten zelf recht-
streeks kunnen worden bediend. En als het nodig is, wordt 
samengewerkt met gespecialiseerde, externe distributeurs. 
Meier Mattern wijst erop dat Van Brussel beschikt over een 
eigen innovatieteam. ‘Dit team toetst nieuwe en bestaande  
producten continu in speciale testovens en regenereert de  
producten in regenereerwagens van diverse fabrikanten. 
Proefpanels bezoeken regelmatig ons bedrijf om nieuwbakken 
creaties te toetsen aan hun geoefende smaak. Behalve in  
kwaliteit wil Van Brussel ook onderscheidend zijn in de breedte 
van aanbod. Door de gevarieerde range van productsoorten 
kunnen wij volledige menucycli vullen.’

Behoefte van de klant
Meier Mattern vindt dat Van Brussel zich voortdurend moet 
onderscheiden van andere vleesproducenten. ‘Wij proberen  
zo veel mogelijk in te spelen op de behoefte van de horeca.  
De horeca is op zoek naar producten waarmee ze zichzelf kan 
onderscheiden van anderen. We richten ons daarom op kleinere 
producten als Livar, het Limburgs varken. Dat varken  
wordt gefokt in een klooster in Echt door de monniken van 
Abdij Lilbosch. Andere voorbeelden zijn kleinere producten die 
regionaal worden gestuurd: regionale lams- en rundproducten 
die zich onderscheiden van de massa. Het blijkt dat de horeca 
daar ontvankelijk voor is.’
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Van JohnsonDiversey verwachtte u het beste, meest doeltreffende assortiment 
hygiëne- en reinigingsoplossingen. U vertrouwde op onze innovatie en dienstverlening 
van wereldklasse om reiniging en desinfectie meer doeltreffend te maken. U ging een 
samenwerking met ons aan om aan uw meest veeleisende behoeften te voldoen.  
U rekende op ons om een schonere, gezondere toekomst voor de wereld te realiseren.

Wij hebben onze naam veranderd in één sterk merk – Diversey – om onze wereldwijde 
marktpositie in de professionele hygiëne- en reinigingssector beter te weerspiegelen. 
U kunt de allerbeste producten, dienstverlening en samenwerking van Diversey 
blijven verwachten. En u kunt erop rekenen dat wij gefocust zijn méér te doen om 
verantwoorde, duurzame waarde te leveren.

Wij zijn Diversey en wij leiden de wereld naar een schonere, gezondere toekomst.

Een schonere, gezondere toekomst.



Lucas Roskam: • De huidige markt is een kopersmarkt. Het groeperen 
van ondernemers kan leiden tot voordeel. Daar waar de huidige markt 
niet in alle segmenten aan het stijgen is, kunnen ondernemers door 

krachten te bun-
delen een betere 
inkoop realiseren. 
Via BestBuy doen 
de ondernemers 
dat al.
• Dat wat je 
inkoopt moet op 
de klant zijn 
afgestemd. Het is 
een al oude strijd 
tussen ‘verkoop je 
dat wat je aan-
biedt’ of ‘zorg je 
dat je aanbiedt  
wat je klant wil’. 

Innovatie is hierbij een zeer belangrijk punt waarbij je leverancier je 
moet helpen. Wees uniek in je aanbod. Klanten willen iets nieuws.  
Ze willen geïnspireerd worden. Maar wij laten u dit jaar vooral veel 
proeven. Proef assortiment, Proef Inspiratie, Proef resultaat en Proef 
Innovatie. Kortom: ‘Proef uw eigen smaak’ op de Foodservice Fair  
van Deli XL. De Deli XL Foodservice Fair 2010 wordt gehouden op 
maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 september. 
• Kwaliteit verloochent zich niet. De grootste fout die een horeca-
ondernemer (in mijn ogen) kan maken is dat de prijs gelijk blijft maar 
de kwaliteit omlaag gaat. Hierdoor komt er niemand meer terug en 
vooral via de klantretentie kan marge worden gemaakt. 
• Daarbij gaat het in de horeca niet om het volume van eten, de kunst 
van het weglaten is belangrijk. Calculatie van de menuprijs is van 
groot belang. Hierbij moet de leverancier je kunnen helpen. 
• Qua assortiment is het van belang dat je duidelijk bent.  
Indien een ondernemer keuzes maakt in merken, zijn producenten 
hier zeer gewillig op. 
• Maak de juiste keuzes tussen producten voor de front- en  
backoffice in relatie tot arbeidstijd. Arbeid is een groot onderdeel van 
de kosten van de bedrijfsvoering en indien je hier op kunt besparen 
door producten in de backoffice op een andere manier te gebruiken 
dan kun je hiermee besparen. 
• Kies assortiment waar je als ondernemer waarde aan kunt  
toevoegen. Als de consument ziet wat je met het product doet  
(frontoffice) dan geeft dat een extra waardecreatie.  
Denk bijvoorbeeld aan een salade. Met dezelfde inkoopwaarde kun je 
meer vragen voor een salade die voor je gemaakt wordt, dan een 
salade die ‘to go’ is.

Colàs van de Valk: ‘Inderdaad, de huidige markt is een kopersmarkt. 
Het bundelen van inkoop biedt dan meer mogelijkheden goede 

inkoopprijzen te bedingen bij de groothandel. Kwaliteit moet dan 
uiteraard in ogen-
schouw genomen 

worden waarbij 
de gast een faire 

prijs betaalt.  
Een gast die met 

een goed en  
voldaan gevoel  

de zaak verlaat, 
zal eerder geneigd 
zijn terug te keren 
als vaste gast en 

financieel kan deze 
gast een vaste 
waarde worden 
voor de onder-

nemer. Bovendien mond-tot-mondreclame van tevreden gasten biedt 
een veel breder perspectief en groeimogelijkheden voor de ondernemer. 
Meer omzet betekent dan financiële rust voor de ondernemer die dan 
nog meer focus kan leggen op zijn exploitatie: het professionaliseren 

hiervan, investeringen doen, beter geschoolde werknemers aannemen, 
meer vet krijgen op het bot voor mindere tijden, etc.

Meten is beter weten
Er zijn inderdaad allerlei manieren om metingen (rapportages) uit te 

voeren of de verkoopprijs in verhouding is met de inkoop. Mat andere 
woorden wat zijn mijn inslagen ten opzichte van de gerealiseerde omzet. 

De jaarrekening afwachten opgesteld door de accountant is te laat. 
Doorgaans drie maanden na afsluiting van het jaar krijgt de onder-

nemer deze onder ogen en als de inslagen afwijken van de norm, lopen 
we een jaar achter de feiten aan. Doorgaans bij grotere exploitaties die 
met afdelingen werken, is de informatie meer up-to-date. In deze uitgave 

van het infomagazine stellen wij een nieuwe partner: HIT-Financials aan 
u voor (pag. 7) die een financieel management portal heeft ontwikkeld 

waarbij aan de ondernemer binnen 10 dagen na afsluiting van de 
maand zijn/haar totale financiële verslaggeving wordt doorgegeven en 
dus supersnel ook alle relevante gegevens. 

BestBuy heeft met HIT-Financials 
scherpe pakketprijzen bedongen 

voor haar leden. Zeker een  
aanrader u vrijblijvend  

te laten adviseren en een 
kostenplaatje te laten  

voorrekenen.’

Tips van Lucas Roskam,  
directeur National Accounts van Deli XL

In de rubriek Omzet-Wijzer geeft BestBuy Info tips voor het verbeteren van uw omzet, gerelateerd aan de inkoop.  

Oprichter Colàs van de Valk van de BestBuy Horeca Group reageert op suggesties van leveranciers en producenten.

Lucas Roskam geeft een aantal tips waarmee horecaondernemers in samenwerking  

met BestBuy en Deli XL hun omzet kunnen vergroten. Colàs van de Valk van  

BestBuy geeft commentaar op deze tips. 
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BestBuy Info reisde naar het hoge noor-

den, naar Winschoten om de deelnemer 

van het jaar Jan Dekker te bezoeken. Twee 

jaar geleden waren we ook bij Jan op 

bezoek. Jan Dekker is nog net zo gastvrij en 

onder het genot van een glaasje prosecco praten 

we bij. Dekker vindt het leuk dat hij deelnemer van 

het jaar is geworden. ‘Het is natuurlijk niet iets waar je 

naar streeft; het gaat vanzelf als je veel producten en diensten via BestBuy afneemt.’

En dat doet Dekker dan ook. Hij kent BestBuy 
al vanaf de tijd dat hij nog accountmanager 
bij Inbev was. ‘Mijn klanten hadden contact 
met BestBuy en ze waren er lovend over.  
Ook van Deli XL begreep ik dat BestBuy een 
mooie club is. BestBuy spreekt mij ook 
enorm aan; ik had er meteen een goed gevoel 
bij. Er zijn prijsafspraken met vrijwel alle  
A-merkenleveranciers. Als er iets is met de 
leverancier lost BestBuy het op. Ik heb 
steeds met één en dezelfde persoon te 
maken; dat scheelt mij tijd en dat is ook 
winst. BestBuy heeft alles in zijn pakket  
zitten, van food tot verzekeringen en afval. 
We hebben er intern niet over hoeven discus-
siëren; we staan helemaal achter onze keuze 
voor BestBuy. Met één telefoontje kun je een 
probleem oplossen; je staat er gewoon niet 
alleen voor. Drie keer per jaar komt er 
iemand van BestBuy langs om te bekijken 
hoe de zaken lopen. Alleen voor het gemak is 
het al ideaal en verder zijn de kortingen heel 
aantrekkelijk. Ik heb nooit uitgerekend hoe-
veel extra winst me dat oplevert. Maar nog-
maals het gemak is ook pure winst. Ik ben 
enthousiast over het pakket van BestBuy. 
BestBuy zorgt in feite voor een win-winsituatie. 
Ik ben één van de ongeveer vijfhonderd  
aangesloten horecaondernemers. Omdat  
we met vijfhonderd zijn, kunnen we met 

BestBuy heel scherp inkopen. Hoe meer  
aangesloten ondernemingen, des te beter  
en scherper er kan worden ingekocht.  
We moeten het met elkaar doen. De winst 
voor de leveranciers en producenten is dat  
ze met minder inspanningen grotere verkoop-
volumes kunnen realiseren.’

Crisis
We praten met Dekker ook over de crisis. 
‘Vanaf het moment dat we in oktober 2006 
begonnen zijn, loopt het geweldig goed’,  
zegt Dekker, ‘maar de recessie is ook aan ons 
niet geheel voorbij gegaan. Vanaf de eerste 
sneeuw in december vorig jaar loopt het 
terug: Nieuwjaars- en kerstborrels werden 
afgezegd en andere dingen gingen ook niet 
door. Maar ik zie nu dat we vooruitgaan.  
Ik denk dat we het ergste wel hebben gehad.’
Ondanks de crisis is Dekker optimistisch en 
nog steeds een horecabeest zoals hij ons de 
vorige keer al vertelde. ‘De horeca zit mij in 
het bloed. In de jaren tachtig had ik al een 
horecazaak in Winschoten: Het Pleintje,  
een café/discotheek. Die tent heb ik van 
Koos van Dijk overgenomen, die ging toeren 
met Herman Brood. Dat was een leuke tijd 
maar op een gegeven moment waren mijn 
vrouw en ik moe. Dat kwam vooral omdat de 
kinderen toen klein waren en dat was niet 
meer goed te combineren met het nachtleven 
in de discotheek. Met mensen bezig zijn,  
dat doe ik graag. Dat was bij Inbev ook zo.  
Ik heb veertien jaar gewerkt als account-
manager bij brouwerij Inbev. Het contact met 
klanten vond ik ’t leukste onderdeel van mijn 
werk. Maar Inbev is tegenwoordig de grootste 
brouwer ter wereld. Daardoor zat ik vaak 

BestBuy op bezoek bij de deelnemer van het jaar
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HOTEL GRAND CAFÉ JAN DEKKER

meer achter mijn laptop dan bij mijn klanten 
en dat vind ik minder leuk.’ 

Enthousiast
De horeca is altijd blijven kriebelen bij 
Dekker. Hij kwam via zijn werk bij Inbev in 
contact met de vorige eigenaar. ‘Het café  
had geen omzet meer’, legt Dekker uit.  
‘Ik zag mogelijkheden vanwege het grote  
aantal vierkanten meter: 21 kamers, een 
zaaltje, een grand café en een restaurant.  
Ik ben tijdens mijn werk bij Inbev in heel 
veel horecazaken geweest en heb veel ideeën 
opgedaan. Ik ben enthousiast geworden over 
dit pand. We hebben de bezem door de hele 
tent gehaald. Mijn vrouw heeft alles opnieuw 
gedecoreerd en overal prachtige kleuren bij 
gezocht. Alle kamers hebben we aangepast 
aan de eisen van deze tijd.’ 

Nononsens
Jan Dekker overdrijft niet. Hotel Grand  
Café Jan Dekker is een bijzondere tent in 
Winschoten met veel livemuziek en een 
mooie menukaart. Jan noemt zichzelf een  
no-nonsense type en hij streeft ernaar dat 
zijn zaak dezelfde sfeer uitstraalt. ‘Het moet 
leuk zijn en de klanten moeten zich hier 
thuis voelen. Ik heb vaak poprock- en blues-
bandjes. Daar houden ze in Winschoten van 

en er komen veel mensen op af. Bijzonder 
aan onze menukaart is dat mensen op een 
tweezijdig A4-tje de gerechten die ze willen 
eten, met een potlood kunnen aanstrepen. 
Dat vinden mensen leuk. Als ober heb je 
contact met de tafel zonder dat het mensen 
stoort. Bovendien voorkomt het fouten in de 
keuken. Klanten kunnen op de menukaart 
hun e-mailadres invullen als ze op de hoogte 
willen blijven van wat wij allemaal organise-
ren. Wij hebben voor elk wat wils; je kunt  
bij ons een schnitzel krijgen of een tournedos 
met voor- en nagerecht voor prijzen die  
variëren van 13 tot 25 euro. Door de week 
komen veel mensen in het hotel die zaken 
doen in Winschoten en omgeving. Ze hebben 
het hier naar hun zin en ze komen meestal 

ook weer terug. Ze kunnen TV kijken, een 
potje biljarten, gratis internetten of gewoon 
een biertje aan de bar drinken. Bovendien 
slapen ze in een mooie kamer op een lekker 
bed en ze kunnen gratis parkeren.’
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BestBuy op bezoek bij de deelnemer van het jaar
HOTEL GRAND CAFÉ JAN DEKKER

Grand Café met restaurant en biljart
Hotel met tien eenpersoonskamers, tien tweepersoonskamers en een familiekamer
Familiebedrijf: dochter en zoons werken in de zaak
Opgericht in  2006 
Plaats   Winschoten
Eigenaars Jan en Tjerda Dekker
Deelnemer sinds 2006
Aantal personeelsleden 8
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PAPIER/
KARTON

CONFIDENTIEEL
PAPIER

FOLIE/
PLASTIC

GLAS

GROENAFVAL

SWILL

MILIEUBOX

BEDRIJFSAFVAL

WAT IN WELKE CONTAINER?

240 t/m 5000
LITER

240 t/m 2000
LITER/GAASKOOI

240 LITER
BLAUW

1600 en 2000
LITER/GAASKOOI

240 en 1100
LITER

120 t/m 5000
LITER

120 LITER
SWILL

30/60/1000
LITER

Kantoorafval
Kantine-afval
Verpakkingsmateriaal
Papier & Karton

Faecalien
Bruingoed

Papier
Karton

Folie
Plastic

Papier met
vertrouwelijke informatie

Ringbanden
Dossiermappen

Polyetheen folie
Plastic

Polystyreen
EPS

Schoon glas
Vervuild glas
Flessenglas

Plastic
Karton
Stenen Kruikjes

Groen
Tuin
Fruit

Bedrijfsafval

Etensresten
Gekookte etensresten
Koffie- en theeresten

Slachtafval

KGA uit kantoren
Toners
Printlinten
Batterijen etc.

Gasontladingslampen
TL-buizen

Afvalsoort Wat wel? Wat niet? Inhoud

www.rnnshanks.nl
RnnShanks, Tel. 023 - 533 33 96 Fax. 023 - 545 01 48
Internet: www.rnnshanks.nl  E-mail: info@rnnshanks.nl

Opmaak 8-12-04  14-12-2004 13:11  Pagina 1



De business van RnnShanks is het verzamelen en 

verwerken van afval. ‘Wij zijn echte recyclers:  

87% van al het afval wordt bij ons gerecycled en her-

gebruikt’, zeggen Richard Bekker en Jorrian Dorlandt 

van RnnShanks. Dorlandt geeft een voorbeeld uit  

de horeca. ‘Wij zamelen het afval van restaurant-

keukens in. Dat afval wordt vergist zodat er biogas 

ontstaat. Met biogas wordt groene elektriciteit  

geproduceerd. Van wat overblijft, maken we compost 

dat u weer kunt kopen in een tuincentrum.’ 

‘Hetzelfde doen we voor supermarkten met de producten die over  
de datum zijn’, gaat Bekker verder. ‘ Deze kiezen bewust voor ons 

omdat wij ons echt 
verantwoordelijk 
voelen voor het 
milieu. Een ander 
voorbeeld is het 
afval bij verbou-
wingen. Daar zit 
vaak nogal wat 
hout bij.  
Het hout gaat  
naar onze fabriek 
in Nieuwegein 
waar er hout-
snippers van  
worden gemaakt 
die als grondstof 
verwerkt worden  
in de spaanplaat-
industrie. Daarmee 
is de cirkel rond. 

Veel mensen staan er niet bij stil wat er met hun afval gebeurt. Maar 
het bewustzijn stijgt bij veel mensen. Zij kiezen voor duurzaamheid.’

Landelijk dekkende organisatie
RnnShanks bestaat ongeveer 15 jaar en is een samenwerking van 
regionale afvalbedrijven. Het is een landelijk dekkende organisatie, 
die klanten in geheel Nederland kan bedienen. RnnShanks ontzorgt 
de ondernemer en zamelt al zijn afval in en verwerkt het. Dat doet  
het bedrijf vanaf 30 locaties in het hele land. Volgens Dorlandt zit 
RnnShanks daardoor dicht bij de klant. ‘Wij opereren flexibel,  
slagvaardig en pragmatisch. De klant staat bij ons altijd centraal.  
Alle locaties worden geleid door ondernemers of in elk geval door 
mensen met ondernemersgeest. Ze doen altijd een stapje extra voor 
de klant. Voor horecabedrijven is afval vaak een restpost en horeca-
ondernemers vinden het inzamelen van afval al gauw te duur.  
We hebben veel ervaring en geven de juiste adviezen. Wij zijn  
gespecialiseerd in de typische afvalstromen van de horeca en zijn  
in staat deze snel, goed en goedkoop in te zamelen en te verwerken.’ 

Extra verkoopkanaal
Bekker is bijzonder tevreden over de samenwerking met BestBuy.  
‘Via BestBuy komen wij op een andere manier bij de klant. BestBuy 
biedt een breed pakket aan. Wij hebben het volste vertrouwen in de 
aanpak en de kwaliteit van BestBuy. BestBuy gaat zorgvuldig met zijn 
klanten om en doet aan nazorg. BestBuy is voor ons een extra ver-
koopkanaal. In ruil daarvoor geven wij kortingen aan de BestBuyleden. 
Door de geclusterde klanten kunnen wij onze diensten goedkoper  
aanbieden. Wij geven adviezen op maat aan de individuele horeca-
ondernemer. De horeca bestaat immers uit veel verschillende soorten 
bedrijven. Een klein café heeft een ander advies nodig dan een hotel 
of een driesterrenrestaurant. Ook voor de horeca gelden afvalverwerking-
regels waaraan 
horecaonder-
nemers zich 
moeten houden. 
Zij worden zich 
daar steeds meer 
van bewust.’

RnnShanks is  
een echte reclycler!
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RnnShanks is ruim 15 jaar geleden ontstaan als samenwerkingsver-
band. Tegenwoordig is het een professionele organisatie die ieder 
afvalvraagstuk kan oplossen. Alle RnnShanks-bedrijven zijn in hun 
eigen regio of activiteiten marktleider. Die mensen kennen hun regio en 
kunnen hun klanten slagvaardig, flexibel, professioneel en klantvrien-
delijk bedienen.  
Hoofdkantoor   Vijfhuizen bij Schiphol 
Partner van BestBuy   sinds vijf jaar
Aantal personeelsleden    in de totale RnnShanks-organisatie werken 

ongeveer 3000 mensen en rijden zo’n 
1.500 voertuigen rond vanuit 30 verschil-
lende locaties in het land
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Indien u onze brochure of een bezoek wenst, aarzel niet ons te contacteren. Vergeet zeker niet om een kijkje te nemen op de website van
Nestlé Belgilux - Mövenpick - Birminghamstraat 221 - 1070 Anderlecht - Tel BE: +32 (0)2 529.53.56 - Tel NL: +31 653 33 88 64 - Fax: +32 (0)2 529 56 31

WWW.MOEVENPICK-ICECREAM.COM | INFO: (+31) 653.338.864

Ijs voortgekomen uit passie voor gastronomie, gemaakt met het beste wat 
de natuur voortbrengt en bereid met Zwitserse perfectie.

Elke Mövenpick receptuur is innovatief, een subtiele delicatesse van 
culinaire inspiratie dat zelfs de meest verfijnde gast zal overtuigen, - en 
dit zonder toevoeging van additieven of kleurstoffen.

Carpaccio van tomaat en abrikoos 
met gamba’s, vinaigrette met 
balsamico-azijn & amandelen en 
sorbet Raspberry & Strawberry

BEREIDING

De tomaten en de abrikozen wassen. Ze in kleine ringen snijden op de wijze van een carpaccio en daarbij de kern en de pit vermijden.1.
De rauwe scampi’s fruiten in een voorverwarmde pan met een anti-aanbaklaag en met peper en zout, tot ze roze worden. Opzij zetten.2.
De vinaigrette maken door de olijfolie te mengen met de azijn en de orgeadesiroop. Zout en peper toevoegen.3.
In het midden van elk bord een rozet maken door afwisselend een reepje tomaat naast een reepje abrikoos te leggen. In het midden4.
een bol Mövenpick Raspberry & Strawberry sorbet leggen. Versieren met munt en daarrond 4 garnalen leggen. Er ten slotte een streep 
vinaigrette rond trekken en onmiddellijk opdienen.

2 sappige tomaten��
2 abrikozen��
8 rauwe scampi’s��
2 soeplepels olijfolie��
1 soeplepel balsamico-azijn��
2 soeplepels orgeadesiroop (amandelmelk)��
2 bollen �� Mövenpick Raspberry & Strawberry sorbet
zoutbloem��
versgemalen peper��
2 blaadjes munt��

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN
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Levens Cooking & Baking Systems B.V.  Broekakkerweg 27  5126 BD  GILZE  Tel.: +31 (0)161 45 91 00  E-mail: info@leventi.nl
www.levens.tv

Levens Cooking & Baking Systems verzorgt al zestig jaar de complete inrichting van keukens 
voor horeca- en retailorganisaties. Levens werkt daarbij zoals haar klanten werken: effi ciënt 
en met veel enthousiasme. Naast aanbieder van keukenoplossingen is Levens de fabrikant van
de professionele Leventi ovens: de Leventi Combimat, Bakermat, Bakermatic en de Booster. 
Als totaalleverancier biedt Levens ook technische en fi nanciële diensten en praktijkbegeleiding. 
In het modern ingerichte Cooking & Baking Plaza in Gilze kunnen ondernemers op persoon-
lijke wijze kennismaken met innovaties op het gebied van professionele voedselbereiding. 
Een stevige partner dus met frisse en innovatieve ideeën.

Kies voor kwaliteit, kies voor de stijl van Levens.

ADV_LC_A4.indd   1 28-04-2008   16:06:07



Tovari Ambiance is een jonge onder-

neming ontstaan uit een familiebedrijf 

dat zich al 80 jaar bezighoudt met de  

verkoop van professionele keukens en 

tabletop artikelen. Tovari Ambiance heeft de 

nadruk gelegd op de verkoop van tafelservies, 

tafelbestek, tafelverlichting, glaswerk, buffetartikelen 

en keukenmaterialen. Tevens is Tovari al jarenlang een 

toonaangevende non-foodleverancier in de buitenlandse scheepvaart, waaronder de drie 

grootste rederijen in Europa.

BestBuy Info spreekt met commercieel  
directeur David Otto. ‘Wij zijn een jong en 
dynamisch bedrijf. Je hebt de groothandel  
en je hebt ons. Wij zijn altijd op zoek naar 
noviteiten. We hebben altijd iets nieuws en 
we hebben altijd leuke gadgets. Wij gaan 
naar de klanten toe en geven daar presenta-
ties. Wij zijn een bedienende groothandel. 
Daarom worden wij ook vaak door klanten 
gebeld voor nieuwe dingen. Ik moet het toe-
geven: we hebben niet alles op voorraad. 
Andere groothandels hebben dat wel,  
maar die leveren hetzelfde aan jou als aan je 

buurman. Wij onderscheiden ons van de 
grote jongens. Wij zijn een grote leverancier 
van Villeroy & Boch hotel-restaurant.  
Daarnaast hebben wij St. James, Hepp 
(bestek) en Broggi in ons pakket zitten. 
Zeven jaar geleden hebben wij samen met 
Villeroy & Boch in Luxemburg de grootste 
showroom van Europa gerealiseerd van dit 
wereldberoemde merk tafelservies. Daar worden 
behalve dit merk nog een groot aantal merken 
gepresenteerd zoals St. James, Broggi, 
Lumea, HEPP, RONA en Cim Montgatina.’

Topmerken
Tovari Ambiance timmert inderdaad behoorlijk 
aan de weg. Zo heeft het bedrijf ZETA in haar 
collectie; dat is de nieuwe trendlijn van de 
Italiaanse staalwaren fabrikant ‘Broggi’.  
De ZETA-lijn is een uitgebreid assortiment 
aan producten als hoogwaardig tafelbestek, 
buffetartikelen, barartikelen, trolleys en  
presentatieartikelen. Kenmerkend voor de 
producten uit de ZETA-lijn zijn dat alle 
18/10 edelstaal producten als bestek, wijn-
koelers en koffiekannen kunnen worden voor-
zien van een speciale ‘coating’. Deze coating 
is mogelijk in het zwart, goudkleur of koper. 

Het meest gerenommeerde merk tafelservies 
in de gastronomie is Villeroy & Boch. V & B 
kenmerkt zich door haar ‘off white’ kleur. 
Een kleur die in alle series hetzelfde is waar-
door u als ondernemer/ hotellier eindeloos 
kunt combineren voor de presentatie van uw 
gerechten.
St.James Porselein wordt gemaakt van de 
fijnste kwaliteit ruwe materialen, waaronder 
‘high grade natural bone ash’, een grondstof 
die uit Engeland wordt geïmporteerd.  
Het porselein wordt afgebakken bij een  
temperatuur boven de 1250 graden Celsius. 
Hierdoor is het porselein nagenoeg ‘scratch 
resistant’ en daardoor zeer geschikt voor gebruik 
in de horeca. Het servies is zeer licht in gewicht; 
daardoor is het bijzonder geschikt voor horeca-
bedrijven, waar niet zelden aanzienlijke 
afstanden moeten worden overbrugd. 
Met het tafelservies van de Spaanse fabrikant 
Cim Montgatina heeft u altijd een stijlvol 
gedekte tafel. Dit servies geeft uw tafel een 
extra dimensie. Cim Montgatina werkt nauw 
samen met het beste restaurant ter wereld: 
ELBULLI. Deze samenwerking ziet u terug  
in de speciale vormen die deze fabrikant  
ontwikkelt. Otto wijst erop dat Tovari Ambiance 

Tovari Ambiance is altijd op zoek naar noviteiten en leuke gadgets
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Tovari Ambiance is altijd op zoek naar noviteiten en leuke gadgets

TOVARI AMBIANCE

zich exclusief leverancier mag noemen voor 
de Gastronomie in Nederland. ‘Wij kopen 
rechtstreeks in bij de fabriek in Spanje en 
wij zijn daar trots op!’ 

Glaswerk, verlichting en bestrek
Maar ook als het om glaswerk gaat heeft 
Tovari veel te bieden. Rona 5 sterren kristal 
helder glas is momenteel de meest innove-
rende glasfabrikant voor de Gastronomie in 
Europa. Alle wijnglazen zijn uit één stuk 
geblazen waardoor het breukpercentage 
enorm wordt verminderd. Tovari kan een  
zeer uitgebreide collectie aan wijnglazen, 
barglazen en karaffen leveren.
Ook op het gebied van verlichting loopt Tovari 
voorop. Het meest innoverende concept tafel-
verlichting in Europa is Lumea. Dit is een 
concept op basis van kleine potjes vloeibare 
paraffine met een maximale brandduur van 
40 uur. Het is veilig, geurloos en kosten-
besparend. Liquid wax cartridges hebben 
veel voordelen: zeer gebruiksvriendelijk, geen 
vlekken op meubilair, geen rookaantasting, 
de tafel blijft heel de avond verlicht en ze 
gaan direct uit als ze omvallen. Kaarsen kunnen 

breken en kaarsen 
branden niet volledig 
op, Liquid wax 
cartridges wel.
Bestek is een belang-
rijk onderdeel van de 
tafelaankleding. Dat 
weten ze bij Tovari ook. 
Daarom zit onder meer 
Hepp in de collectie. 
Hepp is een volledige 
dochteronderneming 
van de staalwaren 
fabrikant WMF. Volgens 

Otto zijn de producten te beschrijven als 
exclusief en tijdloos. ‘Wij zijn Hepp-leverancier 
en kopen de producten rechtstreeks in bij de 
fabriek in Duitsland. Hepp beschikt over een 
zeer uitgebreide collectie tafelbestekken.’ 
Wie bestek zegt, denkt ook aan Broggi. In 1818 
opende Gaetano Broggi, erfgenaam van een 
zilversmidfamilie, een nieuwe fabriek voor de 
mechanische productie van zilveren bestek 
met teken- en draaifaciliteiten voor ovale  
vormen. Met verschillende zilversmeden en 
vakmannen startte hij een van de eerste 
research- en developmentcentra voor de  
ontwikkeling en nieuwe technieken om  
waardevolle metalen te verwerken. In 1841 al 
was Broggi officiële leverancier van de republiek 
Italië voor de Italiaanse ambassades en  
consulaten wereldwijd. In de jaren veertig van 
de vorige eeuw is Broggi een van de meest 
geprefereerde leveranciers van de beste en 
meest exclusieve hotels en restaurants in de 
wereld: Parijs, Londen, New York, Beiroet en 
zeker niet te vergeten de cruiseschepen van 
de jaren dertig (Andrea Doria, Rex, etc.) en de 
fabuleuze Orient Express. Tovari is exclusief 
leverancier van Broggi in Nederland.

Klik
David Otto is blij met BestBuy. ‘Wij zijn partner 
van BestBuy omdat BestBuy ook een klein 
bedrijf is met korte lijnen. We helpen elkaar; 
we doen het immers allebei voor de klant.  
Er is een klik; dat is heel belangrijk.  
Met BestBuy vergroten wij onze naams-
bekendheid en op onze beurt attenderen wij 
onze klanten op het bestaan van BestBuy. 
Het is echt een wisselwerking. BestBuy 
bezoekt veel klanten; wij staan bij BestBuy  
in het grote boek en zo leren klanten ons 
kennen. Dankzij BestBuy zien wij veel meer 
en zien we beter wat er in de markt gebeurt. 
We attenderen elkaar en werken samen aan 
het bereiken van meer tevreden klanten.  
Daar werken we keihard aan. We hebben 
beide voordeel van de samenwerking.’
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TOVARI AMBIANCE BV

Tovari is ontstaan uit een familiebedrijf dat zich bezighield met keu-
keninrichting en tabletop artikelen. 
Vanaf 2003 levert Tovari Ambiance tafelservies, bestek, tafelverlich-
ting, glaswerk, buffetartikelen en keukenmaterialen exclusief aan 
gastronomiebedrijven en instellingen.
Tovari Ambiance is de toonaangevende non-foodleverancier in de 
scheepvaart. Daaronder bevinden zich de drie grootste rederijen van 
Europa.
Hoofdkantoor   in Duiven, lekker centraal tussen 

Amsterdam, Rotterdam en Keulen
Partner van BestBuy   vanaf 2006
Aantal personeelsleden   12
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Initial Hokatex - Centrale Unit - Westeinde 50 - 2275 AE Voorburg - Tel. +31 (0)70 357 63 57

initial.info.nl@rentokil-initial.com - www.initial.nl

Geef uw toiletuitrusting een look 
die past bij uw interieur of huisstijl.

Ontdek Initial Moods op www.initialmoods.nl

MoodsProfSchoonmA4_NL0510.indd   1 19/05/10   15:10



Wijn speelt een belangrijke rol in de horeca. 

Een wijn kan een maaltijd immers maken 

of breken. Daarom laat Peter van Houtert 

van Verbunt Wijnkopers in ieder nummer van 

BestBuy Info zijn visie op wijn zien.

We hebben het vandaag de dag over biologische en biodynamische 
wijnen. Over fair trade wijnen enz. Wijnen waar een bijzonder 
verhaal achter zit. Boeiend, maar niets waard als de wijn niet  
lekker is, want daar gaat het toch in de eerste plaats om. Bij het 
selecteren van ons wijnassortiment is dat dan ook het eerste waar 
we naar kijken. Hoe smaakt de wijn en wat is de prijs/kwaliteit 
verhouding. Als er dan tevens nog een extra waarde ontstaat 
omdat de wijn bijvoorbeeld biologisch is gemaakt, dan maakt dat 
de wijn nog interessanter.

De wijnen van het Zuid Afrikaanse wijnhuis Thokozani,  
verbonden aan het befaamde Diemersfontein in Wellington,  
zijn daar een voorbeeld van. Thokozani is het meest succesvolle 
wijnproject dat valt onder het zogenaamde Black Economic 
Empowerment (BEE). BEE werd door de Zuid-Afrikaanse regering 
na de val van de ‘apartheid’ opgericht, om de economische  
ongelijkheid, ontstaan door het jarenlange ‘apartheidregime’, 
ongedaan te maken door de zwarte bevolking (maar ook de  
coloured en Chinese minderheden) economische mogelijkheden 
en voordelen te geven, die voorheen voor hen niet of nauwelijks 
beschikbaar waren. We praten dan bijvoorbeeld over educatie, 
eigendomsrechten, management, sociaal-economische  
ontwikkelingen en aandeelhouderschap. Thokozani is Zulu en 
betekent ‘viering, feest, omarming’. Het project is met steun van 
David Sonnenberg, eigenaar van Diemersfontein, opgezet en is 
gedeeltelijk eigendom van de zwarte werkers van het bedrijf.  
De mensen worden en zijn opgeleid in de wijnbouw, hotellerie en 
food en ze hebben in december 2009 voor het eerst in hun leven 
dividend ontvangen op hun aandelen. Het is een onvoorstelbaar 
verhaal wat ook leuk is om aan uw gasten te vertellen. Daarnaast 
zijn de wijnen ook nog eens heel lekker en dat kunt u zelf al  
ontdekken. En wilt u meer weten over Thokozani, bezoek dan hun 
mooie website: www.thokozani.co.za of neem contact op met 
Verbunt Wijnkopers: info@verbunt.nl of 013-5498400.

Peter van Houtert
Commercieel Directeur Verbunt Wijnkopers
WWW.VERBUNT.NL

THOKOZANI, een succesverhaal uit Zuid Afrika
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Gourmet verse buffetsalades...
Met natuurlijke conservering en ambachtelijk bereid!

www.johmafoodservice.nl

Met trots presenteren wij u het assortiment Gourmet 
salades. Een aanwinst voor uw buff etvitrine:
�  Verse, mooie grove en kleurrijke salades.
�  Ambachtelijk bereid: optimale kwaliteit doordat we de 
 salades in onze keukens gewoon met de hand bereiden.
�  Natuurlijke conservering: hoe puurder, hoe beter.

Het assortiment is compact, maar zeer gevarieerd. 
De salades zijn verpakt in een doorzichtige verpakking 
voorzien van garantiesluiting. U wilt toch zeker weten dat 
u uw gasten iets goeds, moois en lekkers voorzet? 
Wegens succes herintroduceren wij 3 alom bekende smaken.

Probeer Gourmet vandaag nog, maak uw keuze en bestel:

Art. nr. Deli XL Omschrijving Inhoud

454.440 Verse Aardappelsalade met ei
Verse Zweedse Aardappelsalade 
Verse Krieltjes met zongedroogde tomaat
Verse Macaronisalade met ham
Verse Penne Rigata
Verse Tortellinisalade
Verse Wilde Rijstsalade
Verse Italiaanse Pastasalade
Verse Couscous met gegrilde groenten
Verse Broccoli Ham salade
Verse Farmersalade
Verse Griekse Herdersalade
Verse Broccolisalade

1,5 kg
454.400 1,5 kg
454.450 1,5 kg
454.530 1,5 kg
455.560 1,5 kg
454.790 1,5 kg
454.720 1,5 kg
454.800 1,5 kg
454.810 1,5 kg
454.860 1,5 kg
454.920 1,5 kg
454.820 1,5 kg
455.530 1,5 kg
455.000 Verse Komkommersalade in Roomsaus

Verse Griekse Koolsalade
Verse Mexicanasalade
Verse Waldorfsalade
Verse Bleekselderijsalade
Verse Coleslaw
Verse Acropolissalade
Verse Balinese Rauwkostsalade
Verse Sperziebonensalade met paprika en olijf
Verse Eiersalade
Verse Tonijnsalade
Verse Amsterdamse Kaassalade
Verse Alaska Cocktail

1,5 kg
454.990 1,5 kg
454.600 1,5 kg
454.960 1,5 kg
455.080 1,5 kg
455.100 1,5 kg
455.010 1,5 kg
455.370 1,5 kg
455.430 1,5 kg
455.440 1,5 kg
455.300 1,5 kg
455.450 1,5 kg
455.330 1,5 kg
                                     Opnieuw in assortiment

440.530 Verse Aardappelsalade met mayonaise 1,5 kg
440.560 440 Verse Engelse Bleekselderijsalade V 1,5 kg
440.570 Verse Gourmetsalade 1,5 kg



Fact No. 1

Creamy gratin
Het snelste recept voor een heerlijke maaltijd
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De gratins van Aviko zien er niet alleen fraai uit,  ze smaken ook nog eens
fantastisch. Het geheim zit in de stoomgegaarde aardappelschijfjes 
en de heerlijke saus waaruit de gratins zijn samengesteld. Hierdoor 
blijft de volle aardappelsmaak behouden en het zorgt ervoor 
dat de gratins hun oorspronkelijke vorm niet verliezen. Zelfs na een 
holding time van meer dan een uur.  Zo wordt het verwennen van 
uw gasten wel heel eenvoudig!Cheese & Cream

Vol van smaak en gegratineerd met pittige 
Emmentaler kaas.

Mushroom
Een bijzondere gratin met eekhoorntjesbrood. 
Zacht van smaak.

Salmon
Zalm en room in een perfecte harmonie 
met stoomgegaarde aardappelschijfjes. 

Broccoli
Bereid met verse broccoli. Een 
verassende gratin die smaakt naar meer.

Italian
Een verfi jnde combinatie van tomaten, basilicum en 
mozzarella.
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Informatie Art.nr. Inhoud Houdbaarheid

AVIKO Creamy Gratin Cream & Cheese 801751 6 x 1.5 kg 18 maanden*

AVIKO Creamy Gratin Italian 801756 6 x 1.5 kg 18 maanden*

AVIKO Creamy Gratin Mushroom 801754 6 x 1.5 kg 18 maanden*

AVIKO Creamy Gratin Broccoli 801753 6 x 1.5 kg 18 maanden*

AVIKO Creamy Gratin Salmon 801755 6 x 1.5 kg 18 maanden*

Creamy Gratins

Logistieke informatie

* na productie
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In 20 jaar tijd is Panesco uitgegroeid tot een dynamisch en innovatief bedrijf, groot geworden 
door o.a. een breed en specialistisch assortiment en een service gerichte organisatie.

Ook in de toekomst zullen de mensen van Panesco zich vol overgave inzetten om 
u de beste en lekkerste produkten aan te bieden, van bake-off broden tot
patisserie en viennoiserie. 
Dit zal worden gedaan op een manier dat past bij een modern en 
eigentijds bedrijf met als uitgangspunt een grote mate van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en oog voor 
duurzaamheid.

Ga naar www.panesco.nl voor meer info 
over onze produkten of vraag de 
uitgebreide catalogus aan.

Panesco Nederland - T: 072 567 00 80 - E: info@panesco.nl - www.panesco.nl


