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Levens Cooking & Baking Systems B.V. Broekakkerweg 27, 5126 BD GILZE, T +31 (0)161 45 91 00, F +31 (0)161 45 91 99, E info@leventi.nl

Levens Cooking & Baking Systems België N.V. Rijksweg 7, 2880 BORNEM, T +32 (0)3 889 89 08, F +32 (0)3 889 62 92, E info@leventi.nl
WWW.LEVENS.TV

Al meer dan 30 jaar is Levens producent van de hoge kwaliteit Leventi 
ovenapparatuur voor de professionele foodservice en -retail markten. 
Het gebruiksgemak, de kookprestatie en het energieverbruik zijn 
bijzondere verdiensten van de nieuwste generatie Leventi ovens. 

Leventi biedt een breed en diep aanbod aan bake-off ovens en 
combi steamers waarmee oplossingen worden aangereikt voor 
alle soorten voedselbereiding in de diverse foodservice- 
en retail markten.

PROFESSIONELE KEUKEN INNOVATIE SPECIALIST

Al meer dan 30 jaar is Levens producent van de hoge kwaliteit Leventi 
ovenapparatuur voor de professionele foodservice en -retail markten. 

Levens Cooking & Baking Systems is exclusief aanbieder van de merken 
Leventi, TurboChef, CookTek, Pitco, Rhima en Menu System.
Levens biedt een compleet pakket van commerciële, technische en fi nanciële diensten aanvullend op het advies 
en de levering van deze kwaliteitsproducten. In de Levens Cooking & Baking Plaza kunt u middels demonstraties 
en testen de Leventi, TurboChef, CookTek, Pitco, Rhima en Menu System producten ervaren en het product kiezen 
dat het beste bij u past. De installatie, de service en het onderhoud aan uw producten worden verzorgd door ervaren 
Levens medewerkers die beschikken over de benodigde kennis, apparatuur, gereedschappen en onderdelen.

TurboChef 
Nummer 1 op 
het gebied van 
rapid cooking.

Rhima 
Vaatwasmachines 
gebouwd om top -
prestaties te leveren. 

Pitco 
High power 
friteuses met 
72% rendement.

CookTek 
Innovatieve 
inductie-
apparatuur. 72% rendement.

Menu System 
Marktleider op het 
gebied van maat-
werk inductie 
kookapparatuur 
in Europa. 

Marktleider op het 
gebied van maat-

kookapparatuur 

Marktleider op het 
gebied van maat-

Nu gebruiken en later betalen!
Wanneer u wilt beschikken over 
top-apparatuur zonder fi nanciële 
zorgen, biedt Prorent u uitstekende 
huurvoorwaarden. 
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E7VAN DIJK FOOD IS  
DE NIEUWE PARTNER VAN BESTBUY
Van Dijk Food is één van de grootste saus en 
vetten producenten in Europa en heeft veel 
ervaring met het succesvol in de markt zetten van 
totaalconcepten op het gebied van frituurvetten, 

margarines en sauzen. Voor Van Dijk Food is innovatie de 
sleutel tot succes. De markt volgen of zelfs een stap voor zijn, 
is te allen tijde van groot belang in de voedingsmiddelenbranche.

              J.J. DARBOVEN IS KOFFIE,  
KOFFIE EN NOG EENS KOFFIE

  Darboven brandt 30.000 ton koffie per jaar, dat is 
30 miljoen kilo. Uitgaande van 150 kopjes koffie per 
kilo is dat 4,5 miljard koppen koffie per jaar.  
Als u wilt ervaren wat ‘geniet van het leven’ betekent, 
maakt u dan eens kennis met het familiebedrijf  
 J.J. Darboven boordevol tradities.

  
BESTBUY OP BEZOEK BIJ  
IN DE KAZERNE IN NIJMEGEN
BestBuy Info reisde naar Nijmegen om Mark Nijhuis 
van In de Kazerne te bezoeken. In de Kazerne ligt in 
wat vroeger een groot militair Kazerneterrein was in 
het hart van Nijmegen-Oost. Het kazerneterrein is 

omgebouwd tot een moderne woonwijk. De bewoners zijn nu welkom  
in de Kazerne voor een lunch met collega’s, diner met vrienden of een 
  gezellige borrel met de buurman.

2010: een bewogen  
en voor velen een onrustig jaar
De huidige lichte economische groei zal in 
2011 met name in de zakelijk markt positief 
merkbaar worden. De vooruitzichten voor de 
consumentgerichte ondernemingen zien er 
helaas minder positief uit. Met name cafés 
en discotheken hebben het wat minder. 
Des te meer is het zaak goed op de kosten 
te letten en op tijd de cijfers onder ogen  

te krijgen zodat 
bijsturen in de 
exploitatie elk 
moment kan.

BestBuy Wenst u 
een voorspoedig 
uiteinde en een 
gezond en zakelijk 
goed 2011!

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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Initial Hokatex - Centrale Unit - Westeinde 50 - 2275 AE Voorburg - Tel. +31 (0)15 257 17 00

initial.nambinnendienst.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

MoodsBestBuyA4_NL1210.indd   1 1/12/10   09:20



RNNSHANKSVAN DIJK FOODNIEUWE PARTNER

Van Dijk Food is de nieuwe partner van BestBuy
Van Dijk Food is één van de grootste saus en 
vetten producenten in Europa en heeft veel 
ervaring met het succesvol in de markt zetten 
van totaalconcepten op het gebied van frituur-
vetten, margarines en sauzen. Voor Van Dijk 
Food is innovatie de sleutel tot succes.  
De markt volgen of zelfs een stap voor zijn,  
is te allen tijde van groot belang in de 
 voedingsmiddelenbranche.

Volgens Marthijn Herfkens van Van Dijk 
Food speelt innovatie een hoofdrol in het 
succes van Van Dijk Food. ‘Wij hechten er 
belang aan om alle disciplines in eigen 
hand te houden. Dus beschikken we over 
een eigen researchafdeling en een uitge-
breid marketingteam. Hierdoor zijn we in 
staat om razendsnel nieuwe producten of 
processen te ontwikkelen en flexibel te  
reageren op iedere marktontwikkeling. 
Daarnaast produceren wij producten in 
opdracht. Hierbij stellen wij onze kennis op 
het gebied van innovatie in dienst van onze 
opdrachtgevers om samen tot betere oplos-
singen te komen. Onze toonaangevende 

merken vormen een garantie voor succes. 
Sommige van deze merken zijn al meer dan 
60 jaar oud maar zeker niet belegen.  
Wij zijn pas tevreden als Diamant, Gouda’s 
Glorie en Winner op de best mogelijke 
manier voldoen aan de huidige wensen van 
onze afnemers. Wij concentreren ons volledig 
op de zorg en ontwikkeling van deze merken 
en hun assortiment.’ 

Marktleider in  
frituurvetten
Van Dijk Food is 
marktleider in merk 
frituurvetten in 
het out-of-home-
kanaal. 
‘Daarnaast leve-
ren wij een 
totaalpakket 
bestaande uit 
margarines, bak- 
en braadproducten 
en sauzen’, zegt Marthijn Herfkens. ‘Daarin 
onderscheiden we ons van anderen. Samen 

met ons kunnen BestBuy-leden de band met 
hun klanten versterken en hun winstgevend-
heid verhogen. BestBuy heeft een mooi  
concept waarin wij uitermate geïnteresseerd 
zijn. Voor ons is het grote aantal leden van 
BestBuy belangrijk. Die leden hebben via 
BestBuy toegang tot ons uitstekende pakket 
aan hoogwaardige producten; ze kunnen het 
totale concept in hun onderneming invullen 
tegen aantrekkelijke prijzen omdat ze inkopen 
via BestBuy. De toegevoegde waarde zit in de 
bundeling van de inkoopkracht. Voor ons is 
het mooi dat we via Bestbuy een grote groep 
ondernemers kunnen bereiken. Over het  
rendement van de samenwerking kan ik nog 
weinig zeggen want we zijn nog niet zo lang 
partners. Het eerste jaar beschouwen we als 
een testjaar, maar onze insteek is een lang-
durige samenwerking.’

VAN DIJK FOOD

Het is 1925 als de gebroeders Van Dijk hun onderneming in boter, kaas, thee en aanverwante  
artikelen in Gouda starten. Vanaf de eerste dag schrijven de twee broers kwaliteit met een hoofd-
letter waardoor er een hechte band met de afnemers ontstaat en de onderneming sterk groeit. In 
1967 wordt Gouda verruild voor de veel ruimere faciliteiten in Lopik en is Van Dijk Food Products 
uitgegroeid tot een producent van betekenis in binnen- en buitenland. In 2000 volgt de overname 
van Koninklijke Brinkers Margarinefabrieken in Zeewolde. In juni 2010 is Van Dijk Food overgenomen 
door de Belgisch Vandemoortele Group. Vandemoortele heeft met deze overname zijn positie in 
Nederland versterkt. Van Dijk Food handhaaft vooralsnog zijn eigen naam en verkooporganisatie. 
Maar hoe sterk Van Dijk Food door de jaren heen ook is gegroeid en of is veranderd, de belofte 
voor de toekomst blijft onveranderd: innovatie en kwalitatief hoogstaande producten. 
Van Dijk Food produceert in moderne productiefaciliteiten in Lopik en Zeewolde. 
Aantal werknemers  De organisatie telt ongeveer 370 medewerkers
Partner BestBuy  vanaf februari 2010
Omzet Van Dijk Food  230 miljoen
Omzet Vandemoortele Group  1,25 miljard
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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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De Ambachtelijke Rundvleescroquetten van Deli XL zijn gemaakt 
met de beste ingrediënten en rijk van smaak. De rundvlees-
croquetten hebben door de vorm en grove paneerlaag een 
ambachtelijke uitstraling en zijn een lust voor het oog. 
De heerlijke rijke vulling van romige blanke ragout en stukjes 
rundvlees geven de croquetten een ambachtelijke, rijke smaak. 

Met deze ambachtelijke rundvleescroquetten kunt u als geen 
ander inspelen op de vraag naar luxe, ambachtelijke snacks tegen 
een aantrekkelijke prijs. Ambachtelijke rundvleescroquetten voor 
fi jnproevers, voor een Deli XL prijs.

www.delixl.nl

Ambachtelijke 

Rundvleescroquetten 

Nieuw van het Deli XL Huismerk

De producten van 

het Deli XL Huismerk: 

A-Merk kwaliteit tegen 

een scherpe prijs. 



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  
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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
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Johma is de bekendste en grootste salade-
bereider van Nederland. Dit positieve 
imago van Johma berust op jarenlange 
expertise, een enorme vakkennis en  
een scherp inzicht in trends en markt-
ontwikkelingen. Johma houdt intensief 
voeling met de markt: via direct, persoon-
lijk contact en diverse onderzoeken. 
Hierbij staan de wensen van de consument 
en eindverbruikers altijd centraal.

Een greep uit het Foodservice assortiment:

Johma Professioneel Salades
Met dit assortiment salades creëert u met 
smaakvolle garneringen en verdere aankleding 
in een handomdraai verrassende salade-
presentaties. Naast de klassieke huzaren-
varianten heeft Johma Professioneel ook  
aantrekkelijke pastasalades en frisse  
rauwkostsalades. Het assortiment wordt  
continu geactualiseerd volgens de laatste 
smaaktrends van uw gasten.

World Wide Salads
Met deze range van rauwkost-, pasta- en 
aardappelsalades maakt u de smaken van de 
diverse wereldkeukens toegankelijk voor uw 
gasten. World Wide Salads zijn voor uw 
gemak verpakt in gastronormbakken.

Gourmet verse Buffetsalades
Gourmet verse buffetsalades zijn:
•  Verse, mooie grove en kleurrijke salades
•  Ambachtelijk bereid: optimale kwaliteit, 

doordat we de salades in onze keukens 
gewoon met de hand bereiden

•  Met natuurlijke conservering: hoe puurder 
hoe beter!

Het assortiment is compact, maar zeer  
gevarieerd en bestaat inmiddels uit 29  
varianten. De salades zijn verpakt in  
een doorzichtige verpakking van 1,5 kg  
voorzien van garantiesluiting. 

Extra aandacht vraagt Johma voor de drie 
recent geïntroduceerde varianten:
•  Verse Aardappelsalade: aardappelschijfjes, 

augurken en een verrassende kruiden-
melange in een mayonaise dressing.

•  Verse Engelse Selderijsalade: een typisch 
Engelse selderijsalade met rozijnen,  
stukjes appel en cashewnoten in een  
yoghurt/mayonaise dressing.

•  Verse Gourmetsalade: een kleurrijke  
salade met witte kool, prei, maïs en  
kidneybonen in een heldere dressing  
met een snufje mosterd. 

Johma....verrassend veelzijdig!

RNNSHANKSJOHMA
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Johma....de perfecte  
basis voor uw succes! 

JOHMA

Hoofdkantoor   Losser
Aantal medewerkers     150
Partner BestBuy   Vanaf het begin
Voor nadere informatie      Johma Salades B.V. 

053-5373556, www.johma.nl
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BestBuy Info stapt ’s ochtends al vroeg in de 
auto bij Bas Laney. We gaan vandaag naar 
Bilthoven, Lelystad en Amersfoort. Onderweg 
praat Bas enthousiast over zijn werk. Via zijn 
vorige werkgever Deli XL in Hoofddorp kwam 
Bas in contact met BestBuy. ‘Ik vond het meteen 
een dusdanig uniek concept dat ik graag wilde 
werken voor BestBuy. Het is ook een voordeel 
dat BestBuy een kleine organisatie is met  
lekker korte lijntjes. Ik werk er al drieënhalf 
jaar met veel plezier.’ 

Onderweg legt Bas uit dat acquisitie zijn 
belangrijkste taak is. ‘Binnenlopen bij 
horecazaken en proberen horecaonder-
nemers te overtuigen van de kracht van  
het BestBuyconcept. De reacties zijn heel 
verschillend, maar ik zeg vaak de moeilijk-
ste acquisitiegesprekken zijn de leukste. 
Bij een ‘nee’ begint de verkoop. De uitdaging 
is de ondernemer zo ver te krijgen dat hij 
een vervolggesprek wil hebben. Dat is de 
kick. Als we eenmaal zover zijn, volgt een 
heel traject totdat de ondernemer zich aan-
sluit. De ondernemer wordt dan compleet 
ontzorgd op onderdelen van de inkoop of 
op de hele inkoop en het levert hem ook 
veel voordeel op.’
Op de vraag waarom horecaondernemers 
in eerste instantie ‘nee’ zeggen, antwoordt 
Bas. ‘Omdat ze denken dat ze zelf beter 
kunnen inkopen dan wij. Bovendien vinden 
ze het niet prettig dat er iemand is die zegt 
dat hij het beter kan. Dat vinden ze niet 
leuk. Maar als ik zeg dat ze voordeel  
hebben door collectief in te kopen, zijn ze 
bereid om te luisteren. Het is natuurlijk 
wel zo dat ik de ondernemer in zijn  
waarde laat. Ik zeg ook altijd: u bent niet 
de enige die het zo doet. Sommige mensen 
zijn makkelijk over te halen en treden je 
heel open tegemoet. Bij anderen ligt het 
moeilijker. Ik probeer de emotie weg te 
halen.’ 

Vertrouwensband
Bas vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.  
‘Ik sta ’s ochtend op en begin meestal met 
het beantwoorden van mijn mail. Daarna 
werk ik nog wat administratie weg en ik 
maak een planning voor de dag. Rond een 
uur of negen ga ik op weg, soms ook veel 

vroeger maar dan is afhankelijk van waar 
ik naar toe moet. Ik voer zo’n drie tot vier 
gesprekken per dag! Het is belangrijk dat 
ik er veel energie in stop: ik moet een  
vertrouwensband opbouwen en op  
gegeven moment ontstaat de situatie dat je 
elkaar dingen gunt. Een mooi voorbeeld 
daarvan is een ondernemer die zijn zaak 
verkocht. Deze ondernemer had de nieuwe 
eigenaar al helemaal overtuigd van het 
BestBuyconcept. Voor mij was dat makke-
lijk. Als je veel in mensen investeert, 
betaalt dat zich terug.’
Bas is een echte horecaman. Hij zegt dat 
hij als het ware is geboren in de horeca. 
Op zijn vijftiende werkte hij als hulpkok. 
Toen hij iets ouder was, werkte hij als 
hulpkok onder een driesterrenkok. Vijf jaar 
lang leerde hij de klappen van de zweep 
kennen. ‘Ik ben dus echt gewend om 
onder zware druk en op een hoog niveau 
te werken.’ Later werkte hij nog voor 
Sosexo, de grootste cateraar van Nederland, 
onder meer  op de locaties Aegon en  
Schiphol. Hij begon er als kok en hij kreeg 
ook financiële verantwoordelijkheid als 
interim-manager, als keuken- en catering-

manager. Bij Deli XL was hij account-
manager bij de vestiging in Noord-
Holland. Bas deed de koksopleiding en  
een aantal salescursussen en op dit 
moment is hij bezig met NIMA-sales.

BestBuy groter maken
Bas praat vrijuit over zijn ambities.  
‘Het is mijn ambities om binnen BestBuy 
verantwoordelijk te worden voor de divisie 
Horeca. Uiteindelijk draait alles om het 
groter maken van BestBuy. Ik houd me 
ook bezig met het onderhouden en  
uitbreiden van het producentenportfolio. 
Dat is interessant. De samenwerking met 
HIT-energie is voor de buitendienst een 
goede zet. Het is voor ons nu makkelijker 
om afspraken te maken omdat bij energie 
totaal geen emotie zit.’
Op weg naar huis zegt Bas dat hij tevreden 
is. ‘Ik heb goede gesprekken gehad. Ik heb 
er vertrouwen in dat er iets uitkomt.’

RNNSHANKS
Bas Laney van de buitendienst van BestBuy
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Darboven brandt 30.000 ton koffie per jaar, dat is 30 miljoen 

kilo. Uitgaande van 150 kopjes koffie per kilo is dat 4,5 miljard 

koppen koffie per jaar. Als u wilt ervaren wat ‘geniet van het 

leven’ betekent, maakt u dan eens kennis met het familiebedrijf J.J. Darboven boordevol tradities. 

J.J. Darboven heeft al meer dan 140 jaar één grote drijfveer en dat is het ‘unieke genot van 

koffie’. Sinds 1866 concentreert het bedrijf zich met volle overgave op koffie, een product 

dat vele mensen hartstochtelijk kunnen waarderen. Darboven bestaat al vele generaties en 

groeit nog steeds, dat heeft het bedrijf te danken aan twee pijlers: traditie en innovatie.

J.J. Darboven biedt kwalitatief hoogwaardige 
producten aan. Volgens Luc de Vries, 
directeur van Darboven, is dat enorm 
belangrijk. ‘Maar wij willen tegelijkertijd de 
relatie met onze klanten op- en uitbouwen 
door een optimale service te bieden, goed te 
luisteren en te adviseren. Nieuwe ontdek-
kingen doen, veranderingen aanbrengen, 
maar ook tradities in ere houden, dat is 
onze filosofie. Dankzij onze jarenlange  
tradities, onze liefde voor koffie en de al 
generaties lang zeer betrokken medewerkers, 
zijn wij uitgegroeid tot een internationaal 
familiebedrijf met twee koffiebranderijen 
en elf dochterondernemingen in vele 
Europese landen. Johann Joachim 
Darboven begon met het branden van  
koffie in 1866. Nu staat Albert Darboven, 
de vierde generatie, aan het hoofd van het 
bedrijf en beleveren we naast het levens-
middelenkanaal vele gerenommeerde 
hotels, restaurants en bedrijven in binnen- 
en buitenland.’ 

De beste plantages
De koffiebonen van Darboven komen van 
de beste plantages ter wereld en worden 
dagelijks vers gebrand. Er zijn twee hoofd-
soorten koffie: Arabica en Robusta. Arabica 
is in het algemeen hoogwaardiger dan 
Robusta. Arabica is zacht, rond, mild, en 
heeft minder cafeïne. Robusta is krachtiger, 
harder, ‘grondiger’ van smaak en heeft 
meer cafeïne. Er vindt een permanente 
kwaliteitscontrole plaats met dagelijkse 
proeverijen zodat klanten altijd verzekerd 
zijn van de hoogste kwaliteit. De Vries legt 
uit dat koffie na olie het meest verhandelde 
product ter wereld is. ‘De productie vindt 

vooral plaats in tropische gebieden, veelal 
ontwikkelingslanden. 70% van alle koffie 
komt van kleine boeren en wereldwijd zijn 
er ongeveer 25 miljoen veelal zeer kleine 
koffieboeren die koffiebonen verhandelen. 
In de productielanden zijn meer dan 100 
miljoen mensen actief in teelt, verwerking 
en handel. Per schip wordt de 
groene koffie van het oor-
sprongland naar J.J. Darboven 
vervoerd. De koffie wordt in de 
haven ontvangen, gecontro-
leerd en naar de branderij van 
J.J. Darboven getransporteerd. 
Het mélangeren gebeurt op 
basis van de receptuur voor elk 
individueel product. Het bran-
den van de koffie is afhanke-
lijk van het product (mélange) 
en duurt tot ongeveer 15 minu-
ten in hoeveelheden van 200 
tot 300 kilo en met een tempe-
ratuur die tot ongeveer 220 gra-
den Celsius kan oplopen. Vervolgens wordt 

de koffie in silo’s opgeslagen om onder 
optimale omstandigheden te worden  
verpakt.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
‘Social Responsibility’ ook wel maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid genoemd is 

geen vreemde uitspraak meer. 
Een groeiend aantal bedrijven is 
omgevingsbewust aan het onder-
nemen. Volgens De Vries staat 
J.J. Darboven al jaren achter de 
gedachte van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.  
‘Aan de ene kant bieden wij 
onze klanten kwalitatief hoog-
waardige mélanges en aan de 
andere kant bieden wij ook een 
goede prijs voor de bonen aan 
de leveranciers, de coöperaties 
van kleine boeren die van de 
opbrengst van de koffiestruiken 

moeten leven. Met Café Intención, 
de Fairtrade/Max Havelaar koffie van  

J.J. Darboven is kof fie, koffie en nog eens koffie

J.J. DARBOVEN 

J.J. Darboven is een internationaal familiebedrijf uit Duitsland in koffie, thee en cacao. Opgericht 
in 1866. Inmiddels staat de vierde generatie aan het hoofd van dit familiebedrijf. J.J. Darboven 
heeft koffiebranderijen in Hamburg en München en vestigingen in diverse Europese landen. 
Koffiemerken   Alfredo Espresso, J.J. Darboven Classics, Max Havelaar, Mövenpick, 

IDEE koffie, Café Intención en Café Verde
Thee  Eilles sinds 1873
Cacao Xocao
Partner BestBuy  vanaf het begin
Aantal medewerkers  30 à 40 
in Nederland 
Aantal medewerkers  1100 
in het hele bedrijf 
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J.J. Darboven is kof fie, koffie en nog eens koffie
J.J. DARBOVEN 

J.J. Darboven, voldoen wij aan de vraag van 
horecaondernemers, bedrijven en overheid 
die er bewust voor kiezen om een (h)eerlijke 
koffie te serveren. Met de mélange Café 
Verde biedt J.J. Darboven een 100%  
biologische koffie, uiteraard met het 
Ecokeurmerk. Ook springen wij in op 
andere trends, want niets is zekerder dan 
dat alles in de loop van de tijd verandert. 
In deze tijd gaan veel mensen bewust om 
met gezondheid. Er is grote vraag naar 
wellness producten, iets goed doen voor 
jezelf. J.J. Darboven heeft IDEE Koffie, een 
pure hoogwaardige koffie die vriendelijk is 
voor de maag. Ook na meerdere kopjes. 
Goed leven, bewust genieten.’ 

J.J. Darboven en merken
Alfredo Espresso
•  Vijf verschillende soorten 

Italiaanse koffiemélanges
•  Alfredo Espresso Premus 

Omnium: het beste van het 
beste – 100% van de kwali-
tatief de hoogwaardigste 
Arabica -> zeer geschikt 
voor espresso/ café crème

Overige Alfredo soorten 
Alfredo Espresso Caffè, 
Alfredo Espresso Super-Bar, 
Alfredo Espresso Tipo-Bar, 
Alfredo Espresso Cremazzurro in volgorde 
van langzaam gebrand naar lang gebrand, 
van milde espresso naar een krachtige 
espresso voor een typisch Italiaanse smaak.

Mövenpick Café
• Hoogste kwaliteit Arabica’s. 
• Zwitserse exclusiviteit
• Vele soorten en maten

IDEE Koffie
• Maagvriendelijk
•  Natuurlijke verwerking met stoom en 

druk waardoor ‘vliesjes’ van koffie worden 
verwijderd.

•  Daardoor minder maagirriterende stoffen 
(minder zuren)

Café Intención
•  Hoogwaardige 

100% Arabica koffie 
met het Fairtrade/
Max Havelaar keur-
merk

•  Diverse mélanges 
(gemalen/bonen) 
waaronder ook bio-
logisch

Café Verde
•  Hoogwaardige 100% 

Arabica koffie, biolo-
gisch met het Eco-
keurmerk 

•  Diverse mélanges 
(gemalen/bonen) 

J.J. Darboven Classics
Onder de benaming 
‘Classics’ biedt  
J.J. Darboven diverse 

kwalitatief hoogwaardige mélanges 
die aansluiten bij en optimaal 
afgestemd zijn op de wensen van 
de horecaondernemer.

Partnerschap
Darboven hecht veel waarde aan 
partnerschap. De Vries zegt dat 
partnerschap van groot belang is, 
omdat een goede dialoog met 
afnemers Darboven in staat stelt 
om optimale service te verlenen. 
‘Wij geven persoonlijk en deskundig 
advies over onze mogelijkheden  

in de warme drankenmarkt door 
onze gespecialiseerde verkoopadviseurs. 
Wij komen regelmatig met innovatieve en 
creatieve productideeën en zorgen voor de 
promotionele ondersteuning. Uiteraard 
biedt J.J. Darboven ook vele typen koffie-
zetapparatuur aan van gerenommeerde 
merken zoals WMF, Schaerrer. Vibiemme, 
Bravilor en Cafeja, inclusief een eigen 
technische dienst. Als warme dranken-
specialist weten wij dat uw gasten steeds 
meer van u verwachten en wij zullen u 
waar nodig ondersteunen met onze  
vakkennis en professionele begeleiding 
waardoor u uw omzet en marges sterk 
kunt verhogen. Onze technische dienst 
draagt er toe bij om te zorgen dat u altijd 
in staat bent uw gasten een topkwaliteit 
koffie te serveren.’
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FrieslandCampina en BestBuy passen goed bij elkaar

FrieslandCampina vindt 
dat BestBuy een goed 
concept in de markt heeft 

geplaatst. ‘Wij passen 
met al onze  
A-merken prima 
bij BestBuy’,  
vindt Ben Brander. 
‘BestBuy is een 

inkooporganisatie, 
die horecaonderne-

mers voordelen biedt 
en FrieslandCampina 

kan op zijn beurt 
middels BestBuy 
klantgerichter  
opereren.  
Het totale 
productenpakket 
sluit goed aan bij 

de behoefte van de 
horecaondernemer. Voor ons betekent BestBuy een waardevol 
verlengstuk van onze buitendienst.’

De hele melkbranche is in beweging. Volgens Brander draait 
het allemaal om expertise en meer melk met een toegevoegde 
waarde: bijvoorbeeld Optimel en Vifit. FrieslandCampina heeft 
het afgelopen decennium regelmatig te maken gehad met over-
names en fusies. Onlangs nog de fusie tussen Friesland Foods 
en Campina. De nieuwe culturen zijn steeds goed ingepast in 
het bedrijf. Om de klanten goed te bedienen is 
FrieslandCampina Benelux, Out-of-home, opgedeeld in vier 
kanalen met elk een channelmanager. De channelmanagers 
zijn zelf verantwoordelijk voor de resultaten. De kanalen  
zijn Horeca, Sport & Leisure; Bedrijven & Instellingen,  

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

FRIESLANDCAMPINA

FrieslandCampina is de grootste zuivelcoöperatie ter wereld en heeft ruim 15.000 leden- 
melkveehouders in Nederland, Duitsland en België en meer dan 130 jaar ervaring met  
coöperatief ondernemerschap. 
De leden-melkveehouders zijn mede-eigenaar en toezichthouders van de onderneming.  
Stuk voor stuk werken ze hard aan de levering van alleen de beste kwaliteit melk.  
Ze helpen bij de transformatie van de melk naar toegevoegde waarde producten voor 
onze onderneming en in feite hún onderneming. Als FrieslandCampina goed presteert, 
profiteren de leden-melkveehouders daar ook van. De coöperatieve structuur is voor alle 
betrokkenen een extra motivatie om te handelen in het belang van FrieslandCampina.   
Aantal werknemers wereldwijd  ruim 20.000  
Omzet FrieslandCampina   8,3 miljard euro per jaar
Partner van BestBuy    sinds 2008
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en Convenience, Travel & Scholen en 
Tradepartners. Daarnaast de afdelingen vending 
(alle equipement, automaten en dergelijke); 
Channel Marketing, en Trade & Customer 
Support. Op deze manier is de Out-of-Home 
markt goed te bewerken en kan er heel klant-
gericht worden gewerkt. Maar het grootste 
voordeel van alle overnames en fusies is de 
kennis en schaalgrootte. ‘De expertise in huis 
leidt tot relevante innovaties en klantgerichter 
werken. Wij zijn dus een innovatief bedrijf op het 
gebied van zuivel en vruchtensappen. We hebben 
een mooi merkenhuis dat herkenbaar is voor 
de klant, van zuivel tot vruchtensappen. 
Omdat wij sterke A-merken hebben kan de 
horecaondernemer onze producten gemakkelijk 
verkopen; producten zijn voor de consument 
herkenbaar. Wij proberen ons continu te verbe-
teren en te innoveren. Zo hebben wij de Fristi 
receptuur aangepast met minder suiker.’ 

Innovaties
Brander gaat verder met het opsommen van een aantal 
innovaties van FrieslandCampina. ‘Iets nieuws is de 
Opschuimmelk in bag-in-box van 5 liter. Deze worden 
rechtstreeks aangesloten op de cappuccino toren van een 
espressoapparaat zodat er een gesloten systeem ontstaat. 
Het grote voordeel is dat je als horecaondernemer altijd 
zeker weet dat de melk nog goed is. Je kunt het systeem 
niet tussendoor bijvullen, maar alleen vervangen als de 
melk op is, wat tevens HACCP zeer verantwoord is. 
Bovendien hebben we een receptuur die leidt tot een 
schuimkraag die nog beter is. Een ander relatief nieuwe 
product is de Optimel PE-fles met langer houdbare zuivel 
die de kenmerken heeft van een versproduct. Deze 
Optimel is er in de smaken limoen en framboos. 
Daarnaast zijn wij verreweg de grootste leve-
rancier van warme chocolademelk, 
Chocomel Hot. Wij zijn de enige die 
warme chocolade invult met een merk-
product. Voor in de Chocomel Hot zijn 
ook diverse smaakvariaties beschik-
baar: de Chocomel met twist met o.a. 
de smaken speculaas, karamel, white 
kokos en tiramisu. Smoothies in een 
kant-en-klare drinkbeker onder het 
label Coolbest hebben we sinds kort 
ook in ons assortiment, deze is vooral 
ontwikkeld voor de take away markt.’ 

Meer inzicht door cijfers
‘Ik sta achter het concept dat BestBuy in de markt 
heeft geplaatst’, gaat Brander verder met zijn betoog. 

‘Maar meer cijfermatige inzichten bieden ons nog meer  
de mogelijkheden om de klant op een juiste 

manier te bedienen. Op grond van deze 
input kunnen wij suggesties doen aan de 
klanten van BestBuy, zodat zij nog meer 
middels het gebruik van onze producten 
het optimale voordeel van de deals van 
BestBuy benutten. Voor ons is BestBuy 
een additionele ambassadeur van  
sterke A-merken. Het rendement  
voor FrieslandCampina Benelux  
Out-of-home is groei van de aan-
geboden FrieslandCampina  
producten. Het concept, daar sta 
ik achter, mits goed onder de  
aandacht van de BestBuy horeca-
ondernemers gebracht. Ik sluit 
me niet ten koste van alles aan 
bij een inkooporganisatie.’

FrieslandCampina en BestBuy passen goed bij elkaar
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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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Joris Levens: • Ontkoppeld koken en vacuneren. In de mise en place 
voorgaren en vervolgens vacuüm verpakken. Je hoeft dan alleen maar 
op te warmen wat je verkoopt. Producten zijn langer houdbaar. 

• Met onze induc-
tieapparatuur is 
het mogelijk zo 
precies op de 
graad nauwkeurig 
te koken dat het 

niet fout kan gaan. 
De temperatuur van 
de pan kan exact 
worden vastgesteld; 
het kan niet mis 
gaan. Daardoor en 
doordat je met voor-
garen en vacuüm  
verpakken alleen maar 
opwarmt wat je verkoopt, 
heb je minder verspilling. Dat 
levert flinke besparingen op.
• Met de betaalbare inductieappa-
ratuur van CookTek bespaar je dertig 
procent op energie en water.
• Een vetfilter in de frituurpan bespaart  
de helft van het frituurvet. Door regel-
matig te filteren is het dus mogelijk 
flinke besparingen te realiseren.
• Apparatuur om voor één persoon te 
koken. Daarmee is het mogelijk om  
à la carte menu te koken. Dat gaat 
tien keer zo snel als in de pan.

Colàs van de Valk: Efficiëntie (ontkoppeld koken) en innovaties in de 
keuken zijn doorgaans meer aan de orde bij grotere (ketens) horeca-
bedrijven en cateraars dan bij de individuele ondernemer. Dat komt 
omdat men bij 
grotere bedrijven 
met afdelingen 
werkt en er  
daardoor tijd  
vrijgemaakt kan  

 
 

worden om meer te 
managen in de keuken.  

De tijd en kennis  
ontbreekt vaak bij de  
kleinere ondernemer om  
te onderzoeken of de  

keukenexploitatie geschikt 
is of kan worden voor het 

ontkoppeld koken.  
Onze partner Levens beschikt 

over een  grote buitendienst 
(adviseurs) die vakkundig zijn en  

u vrijblijvend kunnen  adviseren welke 
mogelijkheden er zijn voor uw exploitatie. 

Welke voor- en nadelen zijn er voor u?  
Moet er wel of niet geïnvesteerd worden in apparatuur? 

Wat voor winst (tijd en financieel) brengt het u?

Antwoorden op deze vragen? Bel met Joris Levens  
(0161-459100) en hij zorgt ervoor dat een adviseur 
vrijblijvend bij u langs komt.

Tips van Joris Levens, directeur  
Levens Cooking & Baking Systems

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.

Joris Levens geeft een aantal tips waarmee horecaondernemers in samenwerking  

met BestBuy en Levens Cooking & Baking Systems hun omzet kunnen vergroten. 

Colàs van de Valk van BestBuy geeft commentaar op deze tips. 
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BestBuy Info reisde naar Nijmegen  

om Mark Nijhuis van In de Kazerne te 

bezoeken. In de Kazerne ligt in wat  

vroeger een groot militair Kazerneterrein 

was in het hart van Nijmegen-Oost. Het kazerne-

terrein is omgebouwd tot een moderne woonwijk. 

Met mede-eigenaar Mark Nijhuis praten we onder  

het genot van een lekker kopje cappuccino. ‘Nadat de mili-

tairen de kazernes in 1995 verlieten, kocht de gemeente Nijmegen het terrein in 1999’, 

vertelt Nijhuis. ‘Daarmee werd het terrein, de Limos geheten, teruggegeven aan de stad. 

De bewoners zijn nu welkom in de Kazerne voor een lunch met collega’s, diner met 

vrienden of een gezellige borrel met de buurman. Midden in de gezellige wijk Oost en 

als boegbeeld van het prachtige complex Limos staan wij met ons team graag klaar om  

u thuis te laten voelen in de woonkamer van Oost.’

In de Kazerne is het restaurant van Mark 
Nijhuis en Marcel Aalbers. Samen bezitten 
Aalbers en Nijhuis drie restaurants:  
Thuis bij Fien in Wijchen, dat is het restaurant 
van Aalbers; Tante Koosje van Nijhuis en  
In de Kazerne van Aalbers en Nijhuis.  
In de Kazerne was vroeger het hoofdgebouw 
van de kazerne aan de Groesbeekse weg.  

Tot 1999 was de kazerne nog operationeel. 
Nadien heeft het kazerneterrein een woon-
functie gekregen. Het is een moderne  
woonwijk geworden met kleine kantoren, 
bedrijfjes en ateliers. Het centrale hoofd-
gebouw is omgebouwd tot een grand café waar 
grote feesten en partijen werden gehouden. 
‘Dat viel niet in goede aarde bij de bewoners 
van de nieuwe wijk’, vertelt Nijhuis. ‘Marcel en 
ik zijn er vervolgens een restaurant begonnen. 
Het restaurant heeft een soort huiskamer-
functie voor de hele buurt. We hebben voor 
de buurt een sterke eetfunctie. Veel mensen 
komen door de week bij ons eten als ze geen 

zin hebben of geen tijd hebben om te koken. 
Daar hebben wij de kaart op afgestemd;  
we hebben een steeds wisselende daghap die 
we dagelijks naar onze klanten doortwitteren. 
Je zou ons kunnen vergelijken met een 
mensa op de universiteit. Onze kaart is  
sterk gebaseerd op de seizoenen. Als het  
bijvoorbeeld hard waait, regent en koud is, 
tref je bijvoorbeeld boerenkool met spek en 
worst op onze kaart aan.’ 

Avondvullend programma
‘In de Kazerne serveren wij een uitgebreid  
en uiteenlopend assortiment aan dranken en 

BestBuy op bezoek bij In de Kazerne in Nijmegen

IN DE KAZERNE

Vestigingsplaats  Nijmegen 
Partner BestBuy   vanaf 2010 
Aantal medewerkers van In de Kazerne tussen de 40 en 50 (inclusief parttimers)
Aantal medewerkers van In de Kazerne, meer dan 100 (inclusief parttimers)
Tante Koosje en Thuis bij Fien
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IN DE KAZERNE

gerechten welke de gehele dag en avond  
(van 11h00 tot 23h00) te bestellen zijn’, 
vervolgt Nijhuis zijn verhaal. ‘Op de menu-
kaart zijn biologische, oer-Hollandse en 
gerechten van deze tijd te vinden. In het 
weekend komen er gasten uit de hele stad en 
omgeving. Dan kun je bij ons uitgebreid tafelen. 
Veel mensen willen dan een avondvullend 
programma met na afloop nog een lekkere 
borrel. Het restaurant beschikt over honderd 
couverts. Bij ons kunnen ook recepties 
gehouden worden voor 60 tot 150 personen. 
Alle wijnen die we In de Kazerne serveren, 
komen van wijnhandel ‘In de Blauwe Druif’. 
Bijzonder is dat we voor onze wijnen een 
vaste en transparante opslag rekenen als ze 
in onze gelegenheid geschonken worden.  
Als de wijn u bevalt, kunt u hem voor thuis 
bestellen en meenemen voor de prijs zoals 
hij in de winkel verkocht wordt.’

Sinterklaas voor daklozen
In de Kazerne heeft een frisse, moderne uit-
straling. Het oogt ruimtelijk; het plafond is 
negen meter hoog. De hoge muren zijn 
geschilderd in camouflage met de kleuren 
oranje, blauw, paars en rood. Dat is nog een 
knipoog naar het leger, maar dan in een 
modern jasje. ‘Wij zitten hier dicht bij de 
universiteit en het Radboudziekenhuis’,  
legt Nijhuis uit. ‘We hebben vaak promotie-

recepties. Op zondagmiddag is er regelmatig 
een jazzoptreden. Op 5 december hebben we 
Sinterklaas gevierd voor minderbedeelden, 
dak- en thuislozen. We hebben een viergangen-
diner geserveerd en Sinterklaas en Zwarte 
Piet kwamen cadeautjes uitdelen. Wij willen 
niet doorsnee zijn. Je kunt bij ons wel een 
tosti en een uitsmijter krijgen, maar we  
zetten vooral in op verse sandwiches en 
maaltijdsalades. Op de kaart staan ook het 
stoofpotje en het vispannetje. In deze tijd 
staat er veel wild en bijvoorbeeld zuurkool  
op de kaart. Wij willen gezond, modern en 
verantwoord zijn en laten ons inspireren door 
de seizoenen. De locatie is natuurlijk uniek. 
Door de grote omvang van drie zaken kunnen 
wij het personeel goed opleiden. Dat vind ik 
heel belangrijk: goed personeel dat goede 
service verleent. Door de grote schaal kunnen 
wij ook goedkoper inkopen. Daardoor hebben 
wij een goede prijs-kwaliteitverhouding.  
We hebben veel biologische producten en 
alles is vers en huisgemaakt.’ 

Hetzelfde concept
Nijhuis vindt BestBuy een interessante  
partner. ‘BestBuy hanteert hetzelfde idee of 
concept als wij hebben. Wij werken met de 
drie restaurants in het klein zoals BestBuy 
dat in het groot doet. Samen staan we sterk; 
daarom hebben wij ons aangesloten.  
We kunnen op deze manier goedkoper  
werken. De gedachte spreekt ons aan.  

In de Kazerne gebruiken wij de aansluiting 
bij BestBuy als pilot. Na een jaar gaan we 
evalueren en bekijken we of we het voor alle 
drie de restaurants invoeren. De besparingen 
lijken aanzienlijk te zijn, ook als het gaat om 
afval, verzekeringen en energie. Vooral deze 
drie gebieden zijn interessant omdat het niet 
onze core business is. We zijn natuurlijk veel 
meer bezig met onze klanten, het eten en de 
promotie. Wat BestBuy van te voren belooft, 
wordt ook waargemaakt. In het begin moet je 
er behoorlijk wat energie insteken. We hadden 
natuurlijk afspraken met allerlei leveranciers. 
Waar lopen de verzekeringen nu? Wat kosten 
ze en wat kunnen we besparen? Het is sowieso 
zinvol om alles een keer na te lopen.  
Meestal komt er dat nooit van! Ik sta  
namelijk liever aan tafel over wijn te praten 
dan uit te zoeken hoe het met de energie-
rekening zit. Maar ook nadenken over energie 
en verzekeringen is belangrijk. Het levert 
direct geld op. Het is prettig dat BestBuy ons 
op die punten ontzorgt. Ook BestBuy levert 
het voordeel op dat wij zijn aangesloten.  
In de Kazerne is een grote zaak met een 
flinke omzet. Bovendien krijgt BestBuy ons 
netwerk er gratis bij. Wij bespreken dit soort 
zaken met collega’s; we wisselen negatieve 
en positieve ervaringen uit. Op die manier 
kan BestBuy nieuwe leden werven. Als na 
een jaar Thuis bij Fien en Tante Koosje er 
ook bijkomen, wordt het voordeel voor 
BestBuy nog groter.’
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BestBuy op bezoek bij In de Kazerne in Nijmegen
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Essent is partner van HIT-Energie en HIT-Energie is 

partner van BestBuy. Indirect is Essent dus ook partner 

van BestBuy. HIT-Energie koopt niet alleen in bij Essent 

maar ook bij andere energieleveranciers. Essent heeft 

ongeveer de helft van alle tenders (offertes) in het 

afgelopen jaar gewonnen. Saron Westmaas van Essent 

heeft een goed gevoel bij het concept van HIT-Energie en 

van BestBuy. ‘Een jaar geleden hebben we de eerste 

gesprekken gevoerd. Ik vind het een goed en vakkundig 

concept. Er is duidelijk sprake van wederzijds vertrouwen.’ 

Essent is een groot bedrijf dat energie opwekt en levert. ‘Op het 
gebied van groene stroom zijn wij de grootste van heel Nederland’, 
zegt Westmaas. ‘Essent is grootste leverancier van groene energie in 
Nederland en wil dit in de toekomst blijven. Op het gebied van ont-
wikkeling loopt Essent samen met moederbedrijf RWE voorop in de 
wereld. RWE Duitsland investeert per jaar 20 miljard in duurzame 
energie. De komende jaren focussen wij vooral op onze dienstverle-
ning. Deze nieuwe, verbeterde dienstverlening brengen we onder de 
aandacht van de consument met de campagne: Essent levert. De 
klant zal daar steeds meer van gaan merken, maar op dit moment zijn 
er nog veel verbeteringen mogelijk en noodzakelijk. Door de voortdu-
rende stroom aan fusies en overnames is de dienstverlening aan twee-
enhalf miljoen eindverbruikers nog niet optimaal. We willen die eind-
gebruikers goed in beeld krijgen. Door de fusie van Essent en RWE in 
2010 zijn allerlei verschillende administratiesystemen samengeko-
men. We zijn nu bezig om alle klanten in één en hetzelfde systeem 
onder te brengen. Dat heeft tijd nodig, maar het heeft voor ons veel 
prioriteit. Klanten gaan immers niet alleen weg vanwege de prijs, 

maar even vaak vanwege slechte dienstverlening. In de toekomst wil-
len wij onze dienstverlening steeds verder uitbreiden. We kunnen 
energiescans maken waardoor klanten kosten kunnen besparen en we 
kunnen onder meer CV-ketels leveren. Over een tijdje gaan we bekij-
ken waarin we elkaar nog meer kunnen versterken.’ 

Grote markt
Essent is bezig de opwekking van energie uit te breiden. Er komt een 
groot windmolenpark in de Noordzee. Een nieuwe energiecentrale 
wordt gebouwd in de Eemshaven en daar komt ook het grootste wind-
turbinepark van Nederland. Horecaondernemers kunnen zich moeite-
loos aansluiten met BestBuy en gebruik maken van de diensten van 
HIT-Energie. Westmaas vindt dat HIT-Energie de belangen van haar 
klanten op een goede manier behartigt. ‘De klanten krijgen een goede 
prijs onder goede voorwaarden en goede contracten. We staan in 
rechtstreeks contact met HIT dat een rechtstreeks contact heeft met 
de klanten. Nogmaals, ik heb vertrouwen in HIT-Energie en in 
BestBuy. HIT-Energie betekent voor ons een grote groep MKB-klanten. 
Het grote voordeel voor ons is dat we maar één keer hoeven te onder-
handelen en maar één keer een groot contract hoeven te maken. We 
hoeven dus niet met elke individuele klant in contact te treden. Ik 
ben ervan overtuigd dat we elkaar versterken. BestBuy is een grote 
club en dus voor ons een grote markt. Veel klanten die zich via 
BestBuy aansluiten, komen van andere leveranciers en dat is mooi 
voor Essent. Door de korte lijntjes tussen HIT-Energie, BestBuy en 
Essent kunnen contracten snel afgehandeld worden.’ 

Essent wint de helft van  
alle offertes van HIT-Energie
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Essent is een energiebedrijf dat gas, elektriciteit, warmte en energie-
diensten levert aan consumenten en bedrijven. Nederland en België 
zijn de thuismarkten. Een groot deel van de energie die Essent  
levert, wordt door Essent zelf geproduceerd. In de productie van  
duurzame energie is Essent de grootste van Nederland. 
Hoofdkantoor   Arnhem 
Aantal medewerkers   4400
Omzet    5,7 miljard in 2009
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ZOALS VERS BEDOELD IS

Kraak-Vers is dé leverancier voor dagvers hartig beleg. 

Met pure producten voor ontbijt, lunch en tussendoor. 

Kraak-Vers staat voor: vers, lekker en oorspronkelijk. 

Gemaakt met passie en ambachtelijk vakmanschap 

volgens traditionele recepten en bereidingswijzen. 

We kiezen niet voor de grote massa, we kiezen voor 

kleinschalige passie. Onze producten krijgen de 

rijpingstijd die ze nodig hebben en dat proef je. 

De Kraak-Vers Selectie bestaat uit een compleet 

afgestemd assortiment binnen- en buitenlandse 

vleeswaren, kaas en vis inclusief een uitgebreid 

Biologisch assortiment. Dagelijks hygiënisch 

verpakt voor elke gast per portie in een dun en 

transparante folie. De bestelhoeveelheden zijn 

afgestemd op het dagelijks gebruik.

Kraak-Vers staat voor lekker eten en puur genieten! 
Een ware verwennerij voor iedere gast.
Voor meer informatie: www.kraakvers.nl

KRAAK-VERS, Marie Curiestraat 13, 2691 HC ‘s-Gravenzande, T +31 (0)174 - 42 15 54, F +31 (0)174 - 42 15 72, info@kraakvers.nl, www.kraakvers.nl
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verpakt voor elke gast per portie in een dun en 
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‘BestBuy en Diversey passen goed bij 

elkaar’, constateert Jan-Pieter de Lege, 

National Account Manager Foodservice  

bij Diversey. ‘Dat komt omdat beide  

bedrijven de klant centraal stellen. Ons succes 

is gebaseerd op innovatie. Wij vullen de behoefte 

van onze klanten in. Door de samenwerking met 

BestBuy bereiken we veel meer ‘kleinere’ klanten. Op deze 

manier kunnen ook de kleinere klanten profiteren van onze innovatiekracht en kunnen 

wij hen passende systemen aanbieden.’

Met activiteiten in meer dan 170 landen is 
Diversey een toonaangevende wereldwijde 
leverancier van totaaloplossingen voor profes-
sionele reiniging en hygiëne. Volgens De Lege 
biedt Diversey de beste oplossingen en service 
elke dag en overal. ‘Wij willen voor onze 
klanten de beste partner zijn in het realiseren 
van veilige, gezonde en hoog renderende 
faciliteiten door het aanbieden van systemen 
en services voor reiniging en hygiëne.  
Wij stellen ons ten doel dat onze producten 
veilig zijn voor eindgebruikers, directe  
omgeving en het milieu. Duurzaam onder-
nemen vormt daarbij de basis van onze  
productontwikkelings- en productieprocessen. 
Naast gebouwenonderhoud, keukenhygiëne 
en machinale vaatwas, textielverzorging,  
persoonlijke hygiëne en industriële reiniging 
richten we ons met Diversey Consulting sinds 
een jaar met volle toewijding op voedsel-
veiligheid en infectie preventie. Onze totaal-

oplossingen kunnen we hierdoor uitbreiden 
met bijvoorbeeld voedselveiligheidsinspecties 
en infectie preventies programma’s.’

Nauwelijks verloop onder het personeel
Behalve de totaaloplossingen die Diversey 
haar klanten te bieden heeft, onderscheidt  
het bedrijf zich van andere bedrijven in de 
branche door de mensen die er werken.  
De Lege is trots op Diversey. ‘Bij Diversey  
werken ontzettend prettige en gemotiveerde 
collega’s met een grote loyaliteit, dit weer-
spiegelt zich in het geringe verloop van perso-
neel. Dat komt omdat Diversey goed voor zijn 
personeel zorgt en dat heeft weer een positieve 
uitwerking richting onze klanten. De mensen 
binnen een organisatie maken immers het  
verschil! Wij hebben het grootste service- en 
salesapparaat in Nederland. Daardoor kunnen 
we snel en accuraat werken. We werken in 
regio’s en postcodegebieden.’ 

Groter marktaandeel
BestBuy biedt inkoopvoordeel aan haar 
leden. De Lege vindt dat BestBuy dat voor-
deel terecht binnenhaalt voor haar leden. 
‘BestBuy is voor ons belangrijk omdat wij 
samen met BestBuy op adressen komen 
waar we zonder hen minder makkelijk  
binnenkomen. Met het brede portfolio van 
BestBuy, met energie, verzekeringen,  
afval, etc. in het pakket, liften wij mee.  
Bij BestBuy zijn voornamelijk zelfstandige 
ondernemers aangesloten. Bij deze mensen 
draait het vooral om vertrouwen. En het  
vertrouwen in BestBuy is groot en daar  
kunnen wij van mee profiteren. Kortom, 
BestBuy helpt ons om meer klanten te 
bereiken. Het is een mooie samenwerking 
waarvan de klant profiteert en waarin beide 
bedrijven groeien. Het is dus een win-win-
winsituatie: winst voor de klant, winst voor 
BestBuy en winst voor Diversey.’

Bij Diversey staat de klant centraal

BESTBUY INFO DECEMBER 201030



Bij Diversey staat de klant centraal
DIVERSEY
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Geschiedenis Johnson Wax Professional
• 1886  Start van een parketvloerenbedrijf in Racine (Wisconsin, USA) 

door Samuel Curtis Johnson
• 1888 Introductie van Johnson’s Prepared Wax 
• 1914 Opening eerste vestiging in Engeland
• 1933 Introductie van Traffic® paste wax en Traffic® liquid wax 
• 1958 Introductie Pledge®
• 1975 CFC’s verwijderd uit alle producten
• 1989 Worldwide Innochem hernoemt tot SC Johnson Professional
• 1999 Nieuwe global identity, Johnson Wax Professional
• 2002  Aankoop DiverseyLever. Beide bedrijven gaan samen verder 

onder de naam JohnsonDiversey.

Geschiedenis DiverseyLever Nederland
• 1556 Zeepziederij “De Hamer” te Gouda
• 1841 T.P. Viruly & Co’s Stoomzeepziederij De Hamer
• 1901 Overname door Goudse Stearine Kaarsenfabriek
• 1918  Overname door Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken
• 1929  Opgenomen in Unilever
• 1976 Lever Industrial
• 1989 Fusie Lever Industrial en Otarès: Lever Otarès 
• 1996 Fusie Lever Otarès, Diversey en AVO TASKI: DiverseyLever 
• 2002  Verkoop aan Johnson Wax Professional. Beide bedrijven gaan 

samen verder onder de naam JohnsonDiversey.

Ontstaan Diversey   •  2009   JohnsonDiversey maakt bekend haar naam te gaan wijzigen in Diversey
 •  2010  Lancering van het merk Diversey
Hoofdkantoor   Racine, Wisconsin  
Omzet wereldwijd   ongeveer 3 miljard euro  
Diversey is marktleider in Nederland
Hoofdkantoor Nederland   Utrecht  
Fabriek   Enschede  
Omzet in Nederland   100 miljoen euro
Aantal medewerkers   ca. 350

Diversey heeft een rijke historie. Hoewel deze naam pas sinds maart 2010 wordt gevoerd, voert het ontstaan van het bedrijf ons terug naar 1556  
en 1886. Diversey was voorheen bekend onder de naam JohnsonDiversey dat in 2002 is ontstaan door de overname van DiverseyLever door  
Johnson Wax Professional. De geschiedenis van DiverseyLever begint in 1556 in Gouda, die van Johnson Wax Professional in 1886 in Racine 
(Wisconsin, USA). Kort de historie van beide bedrijven.
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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.

Recept / Snow Globe
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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.

De laatste tijd krijgen we steeds meer te maken met termen als 
biologisch, biodynamisch en duurzaam, ook met betrekking tot de 
bereiding van wijnen. Natuurlijk is het in de eerste plaats belangrijk 
dat een wijn lekker is en voldoet aan de verwachting. Een wijn die 
niet lekker is, wordt niet beter wanneer er op het etiket de term 
biologisch of biodynamisch staat vermeld. Daarnaast begint er  
ook vanuit verschillende hoeken steeds meer kritiek op deze  
uitdrukkingen te komen, vooral omdat eigenlijk niemand meer 
precies weet waar het over gaat. Vooral ‘biologisch’ (of Organic 
zoals dit in de Engelstalige landen heet) is een term die steeds 
meer bekritiseerd wordt. 
Zoals al eens eerder door mij is gezegd is de meest simpele uitleg 
van biologische wijnbouw, de wijnbouw zoals we die deden voor 
de 2e Wereldoorlog, dus zonder kunstmest, zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen. Het probleem bij de biologische wijnbouw 
is dat de regels min of meer ophouden buiten de wijngaard,  
met andere woorden wat gebeurt er in de kelders? Daarnaast is 
men het ook op Europees niveau niet eens over de regels en de 
certificatie van biologische wijnen. De biodynamische wijnbouw 
gaat verder en gaat ook door tot de totale wijnbereiding in de  
kelders. Daarnaast is zij gebaseerd op de theorieën van Rudolf 
Steiner. De biologisch-dynamische landbouw houdt voor en  
tijdens het verbouwen van de gewassen in alle opzichten  
rekening met de invloeden vanuit de natuur en de kosmos op  
de landbouw. In de biologisch-dynamische landbouw gaat men 
ervan uit dat alle hemellichamen, zowel de aarde als de maan,  
de zon en zelfs de sterren invloed uitoefenen op de groei van de 
gewassen. (bron Wikipedia) 
Voor beroemde wijnboeren als Jean-Michel Deiss is biodynamische 
wijnbouw vanzelfsprekend voor het produceren van grote wijnen. 
Duurzaam produceren is de term die nu steeds meer aanhang 
vindt, omdat dit enerzijds uitgaat van het produceren van wijn 
met respect voor de natuur, maar anderzijds ook met respect voor 
de mens, de omgeving, alles wat er eigenlijk rondom het product 
wijn gebeurt. Het positieve is natuurlijk dat inmiddels veel wijn-

producenten willen veranderen en 
dat is goed voor ons allen.  
Maar het allerbelangrijkste is en 
blijft dat de wijn in de eerste 
plaats gewoon lekker is en dat 
bepaalt u nog altijd zelf, ondanks 
alle medailles en certificaten.

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

Biologisch, Biodynamisch of Duurzaam
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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
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Geïnspireerd door de natuur
Fact No. 1

Aviko wordt de eerste aanbieder in Europa 

die het gehele assor timent vr iesverse  

aardappelspecialiteiten voorbakt in 100% 

duurzame zonnebloemolie. 
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voor vriesverse aardappelspecialiteiten

www.puur.aviko.nl
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Sales Center West 
Tel: 0348 - 438700

Sales Center Noord-Oost 
Tel: 055 - 5393000 Tel: 013 - 5159800

Coca-Cola is veel meer dan het bekendste merk ter wereld. Het 
iconische logo en het glazen contourfl esje zorgen ervoor dat de
unieke Coca-Cola smaak en de verfrissende werking leiden tot een
perfecte drinkbeleving. Overal ter wereld. Sinds 1886 toen Apotheker
John S. Pemberton in Atlanta de geheime formule van Coca-Cola
bereidde. Tot op de dag van vandaag wordt Coca-Cola precies
zo gemaakt als Pemberton het voor ogen had: zonder toegevoegde
conserveermiddelen en zonder kunstmatige smaakstoffen.  

Maar liefst 91% van de consumenten geeft de voorkeur aan Coca-Cola
boven een andere merk (1). Bovendien waardeert meer dan 
70% van uw klanten de keuze uit de 3 Coca-Cola varianten(2).
Coca-Cola regular is voor iedereen, Coca-Cola Zero is populair bij 
mannen en Coca-Cola light bij vrouwen. Wij laten u graag zien hoe 
onze sterke merken kunnen bijdragen aan de juiste beleving en 
meer rendement per drinkmoment. 
Bron 1) Foodstep 2007, 2) Research International 2008

Tijden veranderen, Coca-Cola niet

Coca-Cola: toen, nu,
voor altijd

Coca-Cola Enterprises Nederland B.V., Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam, Nederland. 'Coca-Cola', ‘Coca-Cola Zero', ‘Coca-Cola light’, ‘Fanta’, ‘Sprite’, ‘Aquarius’, ‘Aquana’, ‘Burn’, ‘Burn intense energy’, ‘Kinley’, ‘Minute Maid’ and the designs of the ‘Coca-Cola Contour bottle’ and the ‘Dynamic ribbon device’
are registered trademarks of The Coca-Cola Company. © 2010 The Coca-Cola Company. ‘Chaudfontaine’ is a registered trademark of MMJ. ‘Nestea’ is a registered trademark of Société des Produits Nestlé S.A. ‘Fernandes’ is a registered trademark of Fernandes Bottling Company.

‘Monster Energy®’ and ‘Monster Energy’ ‘ ®’ logo are registered trademarks of Monster Beverage Company. Schweppes is a registered trademark of Schweppes International Limited. ‘Dr Pepper’ is a registered trademark of Dr Pepper/Seven Up, Inc. ‘Capri-Sun’ is a registered trademark of Capri-Sun AG, Zug, Switzerland.


