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Voorwoord

Room is een onmisbaar basisproduct in de professionele keuken. Sauzen, mousses, soepen, 
garnering van gebak en desserts, de toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. Wie zijn gasten 
de lekkerste gerechten wil voor zetten werkt daarom alleen met de beste room. Het Deli XL 
Huismerk assortiment is uitgebreid met een viertal roomproducten, 2 liter cans en 5 liter bag-in 
-box verpakking. Beide zijn gesuikerd en ongesuikerd verkrijgbaar. Door het gebruik van verse 
melk hebben de Deli XL slagroomproducten een frisse smaak en een romig mondgevoel. Boven-
dien zijn ze mooi wit van kleur en hebben ze een perfect rendement. Zowel bij warme als koude 
bereiding is succes verzekerd. Deli XL Slagroom is slagroom van A-merk kwaliteit maar dan voor 
een prijs die klopt! 

Kijk voor meer informatie op 

www.delixl.nl/slagroom

Slagroom
Nieuw van het Deli XL Huismerk 

Deli XL slagroom:

A-merk kwaliteit 

voor een prijs die 

klopt.
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7Vergeer Holland  
nieuwe partner Van BestBuy 
Sinds het begin van dit jaar heeft BestBuy een 
nieuwe partner: Vergeer Holland. Gerbert van der 
Mierden legt uit dat Vergeer een bijzondere 
leverancier is in het leveren van kaasproducten.  
Hij verheugt zich op de samenwerking met BestBuy 
en is van mening dat Vergeer en BestBuy elkaar 
aanvullen en versterken.

              BestBuy Horeca group  
is tien jaar jong

BestBuy Horeca Group viert dit jaar haar 
tienjarig bestaan. Oprichter en huidig 
directeur Colàs van de Valk is trots op 
BestBuy. Tijd voor een interview met  
Van de Valk. Tijdens het interview blikt hij 
terug en kijkt hij vooruit.

  
BestBuy op Bezoek Bij  
Hemels in amersfoort
In hartje Amersfoort aan de belangrijkste winkelstraat 
vind je Grand Café & Restaurant Hemels in een 
prachtig pand, een 104 jaar oude meubelzaak. BestBuy 
is op bezoek bij de eigenaars: Gertjan Horst en zijn 

vrouw Marije Miltenburg. In mei 2007 zijn de Hemelse Poorten 
opengegaan en inmiddels draait Grand Café & Restaurant Hemels al vier 
jaar met vakkundige keukenbrigade, gedreven bediening en een strakke 
logistiek zeven dagen per week, van ’s ochtends negen tot ’s avonds laat.

BestBuy Horeca Group  
bestaat in 2011 10 jaar
Al tien jaar ontzorgen wij jullie als het om 
inkoop gaat met de BestBuy Horeca Group. 
Voor velen van jullie betekent dat een forse 
besparing op de inkoop. Ik ben er trots op 
dat wij dit hebben kunnen realiseren met 
het BestBuyteam. We gaan door op de inge-
slagen weg en zullen in de komende jaren 
nog betere deals voor de horecaondernemer 

verwezenlijken! 

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. 

september 2011 BestBuy info 5



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

SIZE DOESN’T MATTER,THINK BIG! 
Levens presenteert met trots een vernieuwde en uitgebreide Leventi SLiM ovenlijn. Combisteamers en bake-off 
ovens in één, die oplossingen bieden voor elke foodservice en retailtoepassing waar ruimte en energieverbruik
essentieel zijn. Compacte ovens met volledige capaciteit en complete uitrusting.

 De SLIM ovens bieden 45% ruimtebesparing (slechts 51 cm breed!) en een enorme besparing op het energieverbruik 
(tot 40% lagere aansluitwaarde). Volwassen ovens met volledige potentie en mogelijkheden, die invulling geven daar 
waar de beschikbare ruimte het beperkt is.

WWW.LEVENS.TV

CULINAIRE SHOW 2011:
SIZE DOESN’T MATTER, THINK BIG! van 10 t/m 12 oktober in Gilze   

Graag nodigen wij u uit voor de Culinaire show 2011: SIZE DOESN’T MATTER, THINK BIG! Tijdens deze dagen kunt u 
kennis maken met de laatste innovaties op het gebied van grootkeukenapparatuur en professionele voedselbereiding.

Laat u inspireren door een uitgebreid aanbod aan streekproducten en versbereiding met een gezonde marge.
Wereldkampioenen tonen hun kookkunsten en we introduceren u in de wereld van de ‘slimmere keukens’: 
innovatieve producten die ervoor zorgen dat u effi ciënter, effectiever en dus rendabeler en duurzamer kunt werken.

Ga naar www.leventi.nl/thinkbig en schrijf u in voor één van deze dagen. Of mail uw aanmelding met de gewenste 
datum naar: info@leventi.nl of bel +31 (0)161 45 91 00.

020-1017_ADV_SLiM_themadagen_tbv_BestBuy.indd   1 26-08-11   08:48



Sinds het begin van dit jaar heeft BestBuy een 
nieuwe partner: Vergeer Holland. Gerbert van 
der Mierden legt uit dat Vergeer een bijzondere 
leverancier is in het leveren van kaasproducten. 
Hij verheugt zich op de samenwerking met 
BestBuy en is van mening dat Vergeer en 
BestBuy elkaar aanvullen en versterken.

Volgens Van der Mierden is het sowieso al 
bijzonder dat Vergeer een familiebedrijf is. 

‘Verder zijn onze verpakkingsvormen uniek. 
Voor ieder horecabedrijf heeft Vergeer de 
juiste verpakking. Wij komen steeds weer met 
nieuwe, slimme en efficiënte oplossingen voor 
onze klanten. Vergeer is flexibel: Vergeer 
Holland kan op verzoek van klanten een  
product vervaardigen naar hun speciale  
wensen. Wij spelen dus snel en flexibel in  
op de wensen van de markt – maar zonder 
concessies te doen aan kwaliteit en hygiëne. 
De inkoop en het zorgvuldig rijpen van kaas, 
het snijden en het raspen, het verpakken en 
distribueren. Alles voldoet aan de strengste 
normen. Constante kwaliteit, innovatieve  
verpakkingen en betrouwbare levering.  
Geen wonder dat onze kaas zich overal thuis 
voelt. In supermarkten, zorginstellingen,  
de horeca en de kaasverwerkende industrie. 
Zowel in heel Nederland en ver 
daarbuiten. Dat is Vergeer 
Holland.  

Vergeer is innovatief en trendzettend. Denk 
bijvoorbeeld aan de partypacks, dat zijn heer-
lijke kaasdriehoekjes. Bij Vergeer Holland heeft 
u altijd de juiste prijs-kwaliteitverhouding.  
Al sinds 1934 bewijzen wij bij Vergeer 
Holland dat je ook met een ambachtelijk  
product als kaas heel vernieuwend kunt zijn. 
Het assortiment is altijd in ontwikkeling.’ 

Maatwerk
Vergeer Holland onderscheidt zich van 
andere kaasproducenten onder meer door de 
verscheidenheid van verpakkingsvormen. 
Volgens Van der Mierden zijn er maar weinig 
verpakkingsvormen die Vergeer Holland niet 
in eigen huis kan maken. ‘Daarvoor werken 
wij nauw samen met vooraanstaande produ-
centen van machines en systemen. Dankzij 
diverse productielijnen in onze fabriek leveren 
wij hele kazen, stukken, plakken, porties en 
geraspte kaas. In tal van soorten, leeftijden 
en smaakvariëteiten. Zelfs het zeer diverse 
assortiment dat wij bieden, wordt telkens 

weer aangepast aan de wensen van onze 
klanten. Maatwerk is onze specialiteit. 

Als u speciale wensen heeft, kunt u 
altijd bij ons terecht. Als dyna-

misch en ondernemend bedrijf 

streven wij naar continuïteit 
en gezonde groei, maar zeker 
niet ten koste van alles. 
Vergeer Holland is zich  
terdege bewust van zijn  
verantwoordelijkheid ten 
opzichte van mens,  
maatschappij en milieu. 

Verantwoord en duurzaam 
ondernemen is iets waar we elke dag 

aan werken. Daarom is Biologische kaas bij 
ons tegenwoordig een paradepaardje.  
Dat hebben we in het assortiment sinds  
september 2010. We hebben het in alle  
variëteiten: gesneden, plakken, blokken en 
geraspt; dit alles is SKAL gecertificeerd.’

Goede samenwerking 
Van der Mierden verheugt zich op de samen-
werking met BestBuy. ‘Wij zijn partner van 
BestBuy vanwege commerciële redenen. 
BestBuy is een mooie vorm van elkaar aan-
vullen en versterken. Wij gaan samen de 
markt bewerken en daar heeft de horeca-
ondernemer voordeel bij. Wij kunnen 
gebruik maken van de buitendienst van 
BestBuy en BestBuy kan gebruik maken van 
onze buitendienst. Wat dat gaat opleveren? 
Ik heb geen idee! Ik denk een goede samen-
werking en ik hoop op een gezonde groei 
van de afzet. Wij hebben vijf mensen in de 
buitendienst verspreid over Nederland. Deze 
mensen zijn gespecialiseerd in het bezoeken 
van horeca, industrie en instellingen (zieken-
huizen, verpleeghuizen, etc.). Er zijn klanten 
van BestBuy die de producten van Vergeer 
Holland nog niet gebruiken of verwerken. 
Dus er is nog een enorm potentieel.  
Ons assortiment wordt zeer gewaardeerd.  
Dat zorgt voor veel tevreden klanten zodat 
BestBuy ook weer meer leden krijgt.’

rnnsHanksVergeer Holland
NIEUWE PARTNER

Vergeer Holland: That’s cheese

VAN DIJK FOOD

Vergeer Holland bestaat vanaf 1934. Op dit moment wordt het bedrijf geleid door de derde  
generatie van de familie Vergeer. Vergeer opereert wereldwijd. Veertig procent wordt verhandeld 
in Nederland en zestig procent in het buitenland.  
Partner BestBuy  vanaf begin dit jaar 
Aantal medewerkers  ± 550
Afzet  ± 1,1 miljoen kilo kaas per week

september 2011 BestBuy info 7



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

Tafelaan kleding, 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,  
contact persoon: 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 glasvezel netwerk; 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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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 uit ge-

breid assortiment 
aansprekende fris-
dranken.
Producten: onder 
andere cola, sinas, 
bitter lemon, 
mineraal water, 
vruchten sappen  
en sport dranken 
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 tussen door), vissalades 
en cocktails, vers belegde voor verpakte 
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
Zwanenberg Food Group is 
één van de grootste interna-
tionale producenten en 
exporteurs van Hartig 
beleg, Hartige snacks  
en Hartige maaltijd-
componenten.
Producten: Gesneden vlees-
waren en kaas, vleeswaren 
in bulk, ambachtelijke 
vleeswaren, kaas en vis-
specialiteiten, snacks,  
conserven, droge worst, 
maaltijdcomponenten.
Merken: Zwanenberg, 
Kraak-Vers, Kips, Huls, 
Limco, Taste Original, 
Linera.

Duni
Tafelaankleding 
in de breedste 
zin van het woord.

Producten: Bestek, borden, dispensers,  
glazen, kaarsen, kandelaars, koppen, linten, 
napperons, onderzetters, placemats, rollen, 
rollen snijders, 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 
assortiment 
producten en 

oplossingen voor de professionele keuken.
Producten: Margarines (de oorspronkelijke 
basis van het bedrijf), oliën, droge kruide-
nierswaren (sauzen en soepen in poeder-
vorm), soepen, sauzen en maaltijdoplos-
singen (onder andere direct-klaar-maaltij-

den en ingre-
diënten daar-
voor).
Merken: Becel, 
Calvé, Knorr, 
Unox, Phase, 
Bertolli, Coni-
mex, Garde 
d’Or, Blue 
Band, Blue 
Band Tou ché, 
Soup factory, 
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 de lekkerste ingredienten. Oet Twente...

De recepturen van Johma Broodsalades 1 kg zijn
verbeterd en zijn daardoor nog lekkerder geworden. 
De salades zijn speciaal ontwikkeld voor de professionele 
gebruiker; rijker gevuld met duidelijk herkenbare en 
grovere  ingrediënten. Door de stevige structuur blijft 
de salade goed op het brood liggen. Ideaal! Met Johma 
Broodsalades serveert u uw klanten keer op keer iets 
verrassends! 
 
  Verbeterde recepturen en daardoor nog lekkerder 

van smaak
  Unieke recepturen speciaal ontwikkeld voor de

  professionele gebruiker
  Door de stevige structuur zeer geschikt voor het 

beleggen van broodjes
 Herkenbare grove ingrediënten
 Nieuwe smaak: Johma kip-saté salade
 

www.johmafoodservice.nl

Assortiment Johma Broodsalades:

Art. nr. Deli XL Product Inhoud CE/BE

450420 Kip-sate broodsalade 
NIEUW

1 kg

464460 Ei Bieslook broodsalade 1 kg

455640 Kip Kerrie broodsalade 1 kg

455690 Krab broodsalade 1 kg

455780 Sellerie broodsalade 1 kg

455810 Tonijn broodsalade 1 kg

455890 Zalm broodsalade 1 kg

Johma Broodsalades...
Nu nog lekkerder!

Verbeterde

recepturen



pr
o

du
ct

in
fo

Mövenpick maakt ijs dat is 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 delica-
tesse van culinaire inspiratie dat zelfs de 
meest verfijnde gast zal overtuigen, - en dit 
zonder toevoeging van additieven of kleur-
stoffen.

Mövenpick roomijs dankt zijn ontstaan aan 
een revolutionaire visie die in de jaren 60 
de culinaire wereld van de Zwitserse 
restaurants overspoelde. De geïn-
spireerde chefs van deze restaurants 
werkten hard om van deze visie 
een realiteit te maken. Eén van 
die gastronomische verrukkin-
gen die zij een nieuwe uitstra-
ling gaven, was roomijs. 
Deze traditie leeft nog altijd bij 
de Maîtres Glaciers die vandaag, als 
een echt team, het hart vormen van 
Mövenpick. Het is hun passie voor 
gastronomie die het Mövenpick 
roomijs doet uittorenen boven de 
anderen. Uit al het lekkers wat 
onze aarde te bieden heeft, 
selecteert Mövenpick met de 
grootste zorg de beste ingre-
diënten: klassieke Bourbonvanille uit 
Madagaskar, de fijnste Franse cognac, 
balsamicoazijn uit Modena, hand-
gemaakte karamel uit Zwitserland 
en zoveel meer. Het basisprincipe 
daarbij is om altijd het beste uit 
de natuur te gebruiken, zonder 

kunstmatige kleur- 
of smaakstoffen.  
Bij het samenstellen 
van de recepten is 
de typisch Zwitserse 
drang naar perfectie 
een ander cruciaal 
ingrediënt. Het vraagt 

namelijk een uitzonderlijke zorg om die onge-
evenaarde romige textuur te creëren, een uit-
zonderlijke zorg om die golvende structuur te 
krijgen, of om sauzen en vlokken zwierig te 
mengen. Want visuele uitstraling maakt deel 
uit van de perfectie die Mövenpick nastreeft. 
Het hart van de restaurantservice is het concept 
‘Ice Dream’: een rijkelijk creatief desserten-
menu met recepten op basis van het glamou-
reuze Mövenpick roomijs.
Een perfectere manier om ijs te serveren 
bestaat niet.

Mövenpick heeft een aantal nieuwe  
producten aan het concept ‘Ice Dream’ 

toegevoegd:

Blackcurrant & cream
Zachte Zwitserse room met een 
sorbet van zwarte bessen: een 

tongstrelende combinatie! Stukjes 
zwarte bessen zorgen voor een over-

heerlijke toets van vers fruit.

Mango & cream
Smeuïg panna cotta ijs met 
verfijn de mangosorbet. Stukjes 
sappige, zongerijpte mango zorgen 
voor een smakelijk contrast.

Grapefruit & orange sorbet
Onze pompelmoessorbet is niet  
alleen verrijkt met de pulp van rode 

pompelmoezen, hij krijgt ook een 
verrassende smaak door de  

zachte sinaasappelpulp.  
(bevat 27% fruit)

Coconut & Swiss 
chocolat
De smaak van kokos 
komt volledig tot 
uiting in het 
romigste ijs dat 
in Zwitserse 
chocolade een 
perfecte partner 
vond. Knapperige 
stukjes kokosnoot zorgen 
voor de finishing touch.

Amaretto & 
almond
De bitterzoete 
smaak van ori-
ginele Amaretto 
in combinatie 
met de geraffi-
neerde zoetheid 
van amandel-
pasta. De stukjes 
geroosterde amandel 
doen lekkerbekken watertanden.

Grand Marnier
Het originele Franse 
likeur Grand Marnier 
werd gedistilleerd 
in een roomijs 
met een fluwe-
len textuur, 
verrijkt met 
een verfijnde 
toets Grand 
Marnier en delicaat 
geprononceerd met 
snippers van sinaas-
appel.

rnnsHanksmöVenpick
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Mövenpick …  
passie voor gastronomie 

MöVENPICK

Hoofdkantoor   Vevey in Zwitserland
Partner BestBuy   sinds 2008
Voor nadere informatie      Mark van Meegdenburg,  

mobiel 06-53338864 of  
mark.van.meegdenburg@nl.nestle.com



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. 

•	 	gezonde	keuze	met	veel	onverzadigde	vetzuren

•	 pure	lekkere	smaak	

•	 vertrouwde	voordelen	in	kwaliteit	en	gemak	

•	 overstap	vanaf	januari	2011

Overgang	naar	pure	zonnebloemolie

voor vriesverse aardappelspecialiteiten

www.puur.aviko.nl

AVI-10-066 Anz 210x297+3 Oel NL.indd   1 30.11.10   17:29



Unilever Food Solutions helpt chef-koks wereld-
wijd met het bereiden van smakelijke, voed-
zame maaltijden, zodat hun klanten blijven 
terugkomen. Food Solutions maakt ingrediënten 
die belangrijke tijdwinst opleveren in de keuken, 
zonder in te boeten aan smaak of geur en zorgt 
constant voor nieuwe ideeën en inspiratie voor 
een fris en verrassend menu. 

Edwin Ruigrok legt uit dat Unilever Food 
Solutions een bijzonder bedrijf is en zich 
duidelijk onderscheidt van andere bedrijven. 
‘Bijzonder is dat wij alleen werken met 
A-merken. Wij proberen het rendement 
van de ondernemer te vergroten zowel aan 
de voorkant als aan de achterkant. Aan de 
achterkant doen we dat door de ondernemer 
te begeleiden met producten waarmee hij 
efficiënter kan werken. Aan de voorkant 
onder andere door op de kaart hardlopers 
met een goed rendement op een betere 
plaats te zetten, of juist rendement toe te 

voegen aan een gerecht door dit te ‘pimpen’. 
Wij hebben veertien mensen in de buiten-
dienst die met onze klanten meedenken. 
In januari van dit jaar zijn we gestart met 
drie nieuwe servicebrands: Uw gasten,  
Uw menu en Uw keuken. Met Uw gasten 
geven we de horecaondernemer inzichten 
en inspiratie om zijn gasten beter te leren 
kennen. We volgen zo goed mogelijk aller-
lei trends zoals bijvoorbeeld de gezond-
heidstrend. Wij leren horecaondernemers 
hoe hun gasten daarmee omgaan zodat ze 
daar beter op in kunnen spelen. Met Uw 
menu begeleiden we horecaondernemers 
bij het samenstellen van inspirerende, 
spannende, gezonde en rendabele menu’s. 
Met Uw keuken geven wij horecaonderne-
mers inspirerende ideeën voor een efficiënte 
en goedlopende keuken. Waarin wij ons 
ook onderscheiden van anderen is dat 
Unilever Food Solutions een mooi magazine 
uitgeeft: OpSmaak. Dit culinaire relatiemaga-
zine is gratis voor iedereen in de horeca.’

Heilig
Edwin gelooft heilig in het concept van 
BestBuy. ‘BestBuy heeft de expertise in 
huis om haar klanten te ontzorgen op het 
terrein van de inkoop. Voor ons is BestBuy 
een verlengstuk van onze buitendienst.  
Wij vinden de samenwerking met BestBuy 
zeer waardevol; het werkt echt. Bovendien 

kunnen we in één klap honderden onder-
nemers bereiken door BestBuy. Natuurlijk 
is de samenwerking voor BestBuy ook 
lucratief. Wij helpen BestBuy hun klanten te 
helpen. Dat doen we met onze A-merken, 
met onze expertise in de keuken en met 
onze kennis over toekomstige trends.’ 

Voeling houden met de markt
Edwin Ruigrok is regional sales manager. 
Hij stuurt een gedeelte van de horeca buiten-
dienst aan en verzorgt de contacten met een 
aantal grote inkooporganisaties. ‘In de dage-
lijkse praktijk besteed ik veel tijd aan de con-
tacten met inkooporganisaties. Ik werk 
samen met hen aan nieuwe concepten en 
speel in op vragen die zij hebben en eigen-
lijk op alles wat inkooporganisaties nodig 
hebben. Met de buitendienst bepaal ik de 
strategie en belangrijker nog: ik steek veel 
tijd in het begeleiden van de mensen van de 
buitendienst. Ik reis vaak mee naar klanten 
om te zien wat er speelt in het veld en om 
voeling te houden met de markt. Ik vind dat 
heel belangrijk. Bij ons werken ook alleen 
maar mensen in de buitendienst die zelf 
weten hoe er gewerkt wordt in de keuken. 
Weten wat er op de werkvloer gebeurt, is 
essentieel. Ik sta dan ook altijd open voor 
suggesties, op- en aanmerkingen van horeca-
ondernemers en chef-koks zodat we onze dienst -
verlening steeds kunnen blijven verbeteren.’

rnnsHanks
Unilever Food Solutions inspireert Chefkoks
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Edwin Ruigrok, regional sales manager bij Unilever Food Solutions

UNILEVER FOOD SOLUTIONS

Unilever is ontstaan in 1930, voortgekomen uit 2 bedrijven die hun oor-
sprong vinden in de 19de eeuw: Lever & Co uit Engeland en Jurgens & 
Van den Bergh uit Nederland 
Aantal werknemers   167.000 wereldwijd
Unilever Food Solutions is volledig zelfstandig. Unilever Food Solutions 
heeft net als Unilever veel eigen merken, maar die moeten nog een 
bewerking ondergaan. Het zijn geen eindproducten. 
Ontstaan  omstreeks 1950
Aantal medewerkers    ± 80
Omzet    ± 90 miljoen euro
BestBuy-partner    vanaf het begin
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Hoe Ben je op Het idee gekomen 
om te starten met BestBuy?
‘Ik vond het opvallend dat op de agenda 
van horecaondernemers gezamenlijke  
activiteiten staan zoals het organiseren van 
evenementen en het gezamenlijk inkopen 
om betere prijzen te bedingen bij produ-
centen en leveranciers. Dit laatste agenda-
punt kwam jaar na jaar terug op de agenda 
en er gebeurde eigenlijk nooit iets.  
Om verschillende redenen zijn horeca-
ondernemers niet in staat het inkoopbeleid 
samen in te vullen. In de bedrijfskolom 
Horeca was geen inkoopcollectief te vin-
den; daarom ben ik in dat gat gesprongen. 
Het was en is voor mij een uitdaging om een 
inkoopcollectief in de horeca op te zetten. 
Ik zag goede mogelijkheden, vooral ook 
omdat ik in mijn toenmalige functie als 
directeur van een aantal hotelaccommodaties 
(geen Van de Valk motels, red.) de opdracht 
had gekregen de inkoop te inventariseren 
en analyseren. Wij wilden het aantal  
leveranciers terugbrengen tot een dertigtal 
leveranciers die samen een totaalpakket 
kunnen leveren met food, beverage en 
nonfood. Ik ben erin geslaagd het aantal 
leveranciers terug te brengen van 200 tot 
30. Daarmee hebben we een jaar lang een 
pilot gedraaid. De bedoeling was meer 

volume neerleggen per leverancier om 
betere afspraken onder meer over de prijs te 
kunnen maken. Van de andere leveranciers 
hebben we afscheid genomen. De pilot is 
naar volle tevredenheid verlopen; we hebben 
een behoorlijke besparing kunnen realiseren. 
De pilot was vooral bedoeld om te contro-
leren of de leveranciers zich aan hun 
afspraken zouden houden. Vervolgens  
heb ik inkooporganisatie verzelfstandigd 
en op 9 september 2001 de BestBuy 
Horecagroep opgericht en deze open-
gesteld en toegankelijk gemaakt voor alle 
horecaondernemingen.’

Hoe zijn de eerste jaren Verlopen? 
waren Horecaondernemers 
entHousiast?
‘In de eerste jaren hebben wij veel horeca-
ondernemingen kunnen aansluiten; veel 
ondernemers waren enthousiast, maar het 
werkte niet echt goed omdat de ondernemers 
zich wel aansloten, maar vervolgens keurig 
zaken bleven doen met hun ‘oude’ leveran-
ciers. Het is in de praktijk toch lastig voor 
horecaondernemers om te switchen van 
leveranciers. Het kost ze veel tijd om over 
te stappen van leverancier A naar leveran-
cier B. We hadden dus een enorm inkoop-
potentieel bij elkaar gebracht, maar in de 

praktijk kwam er 
van een gezamenlijk 
inkoop niet veel terecht.  
In 2005 heb ik daarom het roer 
helemaal omgegooid. Vanaf dat moment 
treedt BestBuy niet alleen maar op als 
bemiddellaar, maar wij coördineren ook 
het begeleidingstraject om de ondernemer 
de overstap te laten maken van leverancier 
A naar leverancier B. Wij organiseren voor 
de horecaondernemer die zich aansluit bij 
BestBuy een activeringsdag. Zo’n active-
ringsdag kent een strakke agenda waarbij 
steeds een aantal leveranciers worden  
uitgenodigd om snel en efficiënt samen 
met de horecaondernemer de omzetting 
van A naar B te realiseren. De horeca-
ondernemer moet zelf ook investeren in deze 
omzetting om uiteindelijk van het voordeel 
van de gezamenlijke inkoop te kunnen 
genieten. Op zo’n activeringsdag komt  
bijvoorbeeld om 10.00u de verzekerings-
maatschappij, om 11.00u de koffieleveran-
cier, om 12.00u de wijnhandelaar en om 
13.00u de groothandel en ga zo maar door. 
Het grote voordeel voor de ondernemer is 
dat hij de omzetting naar zijn nieuwe leve-
ranciers in een dag heeft geregeld. Tijdens 
de activeringsdag neemt de leverancier de 
ondernemer mee in zijn winkelwagentje. 

BestBuy Horeca Group bestaat 

deze maand tien jaar. Tijd voor 

een interview met oprichter en 

huidig directeur van BestBuy 

Horeca Group Colàs van de Valk. 10 JAAR BESTBUY

Colàs van de Valk is trots op BestBuy
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Alles komt aan  
de orde: er worden 

afspraken gemaakt over de 
leveringsvoorwaarden en het assorti-

ment. Er wordt kennisgemaakt zodat de 
horecaondernemer weet met wie hij heeft 
te maken. Vaak is er ook nog een koffie- 
en/of wijnproeverij. Sinds wij op deze 
manier te werk gaan, is het inkoopvolume 
enorm gestegen zodat wij nog betere 
(prijs)afspraken hebben kunnen maken 
met leveranciers en producenten.’

zijn er ook Horecaondernemers 
die niets zien in BestBuy?
‘BestBuy kan voor heel veel horecaonder-
nemers een interessante partner zijn, maar 
onder deze groep ondernemers zijn er ook 
die het leuk vinden om zelf in te kopen en 
die ook van zichzelf vinden dat ze daar goed 
in zijn. Het kan ook zijn dat de chef-kok niet 
bereid is om over te stappen op een andere 
leverancier omdat hij geen afstand wil doen 
van zijn vertrouwde slager, groenteman of 
bakker. Het is maar de vraag of een dergelijk 
beleid verstandig is. BestBuy heeft immers 
als doel de ondernemer te ontzorgen aan de 
achterkant zodat hij meer aandacht kan 
geven aan en meer tijd heeft voor de  
exploitatie van zijn bedrijf aan de voorkant.’

op welke groep Horeca-
ondernemers ricHt BestBuy 
zicH eigenlijk?
‘In het begin was het voor mij moeilijk om 
de doelgroep van BestBuy te bepalen. 
Daarom hebben we een analyse gemaakt 
van de 45.000 horecaondernemingen in 
Nederland. Uit die analyse is gebleken dat 
ongeveer 5000 bedrijven hun inkoop goed 
hebben georganiseerd. Dat zijn bijvoor-
beeld NH-Hotels, Accor Hotels en landelijke 
cateraars. Bij deze bedrijven werken mensen 
die fulltime met inkoop bezig zijn. 
Daarnaast zijn er zo’n 23.000 bedrijven 
die te kleinschalig zijn voor leveranciers 
om daar hun producten te droppen. 
Meestal gaat het om kleine familiebedrijven. 
De 17.000 overige bedrijven vormen onze 
doelgroep. Deze bedrijven hebben behoefte 
aan gezamenlijke inkoop; ze zijn niet 
gebonden aan ketens of franchise.  
Het gaat om grandcafés, restaurants,  
familiehotels en locale cateraars.’

Ben je teVreden oVer Hoe 
BestBuy zicH Heeft ontwikkeld 
in de afgelopen tien jaar?
‘BestBuy heeft ongeveer 700 leden en een 
inkoopvolume van meer dan 30 miljoen 
euro. BestBuy realiseert een gemiddelde 

besparing van vijftien procent op de totale 
inkoop. Ik ben er trots op dat ik dat samen 
met mijn medewerkers in tien jaar heb 
gerealiseerd. Ik heb al veel inkoopcollec-
tieven zien komen in de afgelopen jaren, 
maar er evenveel zien gaan. Daarom is het 
zo belangrijk de horecaondernemer te 
begeleiden en te adviseren.’

wat zijn je plannen Voor de 
komende jaren?
‘De komende vijf jaar wil ik het leden-
aantal verdubbelen en de inkoopzijde van 
de onderneming nog beter inzichtelijk 
maken: waar wordt wat besteld? Tegen 
welke prijs en welke leverancier? We zijn nu 
bezig met het ontwikkelen van een portal 
waarop de ondernemer digitaal kan bekijken 
waar hij wat bestelt, tegen welke prijs en 
van welke leverancier. Dat is weer een 
extra service die wij onze klanten bieden 
waardoor ze dagelijks op de hoogte blijven 
van hoe hun inkoop eruit ziet en wat hen 
dat kost. Volgend jaar moet deze portal 
klaar zijn!’

10 JAAR BESTBUY
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De kracht van HIT-Energie is haar onafhankelijkheid
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. 

HIT-Energie en BestBuy zijn nu twee  

jaar partners. BestBuy sprak met  

algemeen directeur van HIT-Energie 

Jeroen van Gaal over de samenwerking  

en de gang van zaken bij HIT-Energie. 

‘Wij hebben in 2010/2011 een besparing 

van 19,8 procent voor onze klanten  

gerealiseerd.’

‘Wij hebben die besparing kunnen realiseren doordat wij onaf-
hankelijk zijn’, zegt Van Gaal. ‘Wij zijn zowel bemiddellaar als 
adviseur van een groot inkoopcollectief. Elk bedrijf, of het nou 
een klein, midden of groot bedrijf is, heeft te maken met gas en 
elektra. De energiemarkt is zeven jaar geleden geprivatiseerd. 
Het doel was om voor meer transparantie te zorgen naar de 
gebruikers. Helaas de markt is alleen maar ondoorzichtiger 
geworden: er zijn te veel aanbieders op de markt. Gebruikers 
zien door de bomen het bos niet meer. De aanbieders hebben 
allemaal verschillende tarieven, aanbiedingen en contracten. 
Voor BestBuy is het belangrijk om zaken te doen met een onaf-
hankelijke adviseur van energiemaatschappijen. Wij zijn een 
groot inkoopcollectief en met BestBuy zijn we alleen maar groter 
geworden. Op dit moment hebben zo’n 2000 bedrijven zich bij 
ons aangesloten en niet alleen horecabedrijven, maar ook het 
groot, midden en kleinbedrijf in allerlei soorten branches.  
Tot onze klanten behoren onder meer Super de Boer, FOCWA, 
Karwei, Sport 2000, Meester Bakkers, en 500 horecabedrijven.’ 

Energievolumes stapelen
‘Doordat wij beschikken over een groot inkoopcollectief, kunnen 
wij grote energievolumes stapelen’, gaat Van Gaal verder.  
‘Zo kunnen wij mooie tarieven uit de markt halen. Wij hebben 
samenwerkingscontracten met alle grotere energieaanbieders 
als Essent/RWE, Nuon, Delta en Dong. HIT-Energie biedt de 
energieleveranciers periodiek de volumes van het collectief aan. 
De energieleveranciers kunnen daar dan op inschrijven.  
Vervolgens haalt HIT daar dan de beste deal uit en de juiste 
dienstverlening aan haar klanten. Met de juiste dienstverlening 
bedoel ik de correcte levering, de juiste factuuropbouw en de 
laagste prijs. HIT bepaalt zelf het inkoopmoment; dat is essen-
tieel om de juiste prijzen uit de markt te krijgen. De energie-
markt is een termijnmarkt; elke vijf minuten kan de prijs  
veranderen. De prijs is afhankelijk van een aantal factoren, 
onder meer van de olieprijs, de steenkoolprijs en externe, 
onverwachte, wereldwijde factoren zoals bijvoorbeeld de aard-
beving in Japan, de onrust in het Midden-Oosten en de sluiting 
van zes kerncentrales in Duitsland. Onze kunst is om op het 

juiste moment de energiemaatschappijen de juiste aanbiedingen 
te laten doen. Wij beschik ken over de beste deskundigen in  
de vorm van medewerkers bij onze inkoopafdeling die jaren-
lange ervaring hebben in dit vak. Eigenlijk weet je pas op  
31 december van elk jaar of je op het juiste moment hebt  
ingekocht, maar wij doen het niet slecht: we hebben voor  
onze klanten een gemiddelde besparing van 19,8 procent  
gerealiseerd in 2010/2011.’

Ontzorgen
De dienstverlening van HIT bestaat uit het analyseren van de 
energiesituatie van een bedrijf. HIT-Energie bekijkt het ver-
bruiksdeel van de energienota:
•  Hoeveel kWh elektra en hoeveel m3 gas wordt er verbruikt op 

jaarbasis?
•  Welke tarieven worden daarvoor berekend door de energie-

leveranciers?
• Welke contracten heeft de klant afgesloten?
• Wat is de looptijd van de huidige contracten?
• Wat is de opzegtermijn van het lopende contract?
• Hoe hoog is de opzegvergoeding in geval van contractbreuk?
•  Staan er nog opvallende zaken op de facturen? (denk aan: 

contractvermogens, meerdere aansluitingen, coördinatiefee, 
vastrecht, teruglevering, etc.)

Van Gaal legt uit dat als het tot samenwerking komt,  
HIT-Energie de klant op het gebied van energie volledig 
ontzorgt. ‘Dat is belangrijk omdat de focus van de meeste 
ondernemers niet ligt op het gebied van energie, terwijl  
het toch een belangrijke kostenpost is. Bovendien zijn de 
kosten ondoorzichtig. In een welkomsmail omschrijven  
wij wat we voor de klant doen. Het grote voordeel is dat de 
klant maar één aanspreekpunt heeft en dat is HIT-Energie. 
Wij staan onze klanten direct te woord en bij ons treft je 
altijd de juiste persoon aan de lijn. Minutenlang in de 
wacht staan en voortdurend doorverbonden worden met  
de ‘verkeerde’ persoon zijn voor klanten van HIT-Energie 
verleden tijd. Wij zorgen voor de totale afhandeling van 
alles wat met energie te maken heeft.’
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Factuurcontrole
HIT-Energie wordt gemachtigd door de ondernemer om 
namens de ondernemer te handelen; HIT handelt alles af in 
naam van de ondernemer. ‘Daarom kunnen wij de nieuwe 
energieovereenkomst ondertekenen en de huidige overeen-
komst voor de ondernemer opzeggen’, legt Van Gaal uit.  
‘Wij bieden onze klanten nog een extra dienst aan: de factuur-
controle. Een gedeelte van de factuurcontrole zit ook al in het 
analyseren van de huidige energiefactuur. Wij letten bij de  
factuurcontrole op de volgende punten:
•  Juistheid van (naam, adres en woonplaats) gegevens zoals bij 

leveranciers, netwerkbeheerder en meetbedrijf bekend.
•  Overeenkomst locatieadres met EAN-codes en meter-

nummers.
•  Huidig maand- of jaarverbruik ten opzichte van historisch 

verbruik.
•  Juistheid gefactureerd volume ten opzichte van  verbruiks-

periode en meterstanden (geschat of werkelijk verbruik)
• Berekening calorische factor gasverbruik.
•  Grootte van de aansluiting (= bepalend voor deel markt van 

de aansluitingen).
•  Juistheid tarieven ten opzichte van afgesloten contract. 
•  Berekening vastrecht en coördinatiefee.
• Levering gas inclusief regiotoeslag.
• Zijn alle belastingzones R.E.B. juist doorlopen?
• Teruggave ecotax van toepassing?
•  Juistheid transportkosten (capaciteitstarief hoog/laagspanning, 

meter- en trafohuur, periodieke aansluitvergoeding en lande-
lijk transport Tennet.

• Kosten meetbedrijf (externe partij?).
•  Is het jaarvolume juist ingeschat in geval van nieuwe aan-

sluitingen?
•  Controleren piekbelasting ten opzichte van gecontracteerd 

transportvermogen.

Maatwerkadvies
Volgens Van Gaal gaat de dienstverlening van HIT-Energie aan 
klanten heel ver. ‘Klanten kunnen werkelijk met alle energie-
vragen bij ons terecht. Of het gaat om vragen inzake de leve-
rancier, de netwerkbeheerder of het meetbedrijf. HIT-Energie 
lost waar mogelijk alles voor u op! Ook met overig maatwerk 
als dagcontracten, nieuwe aansluitingen of het wijzigen van 
bestaande aansluitingen, bouwaansluitingen, etc. kunnen wij  
u op weg helpen. Uiteindelijk draait het voor de klant om ont-
zorgen en besparing op energiegebied en dat is precies wat wij 
doen! Ook voor de werknemers van onze klanten hebben wij 
een interessant aanbod op energiegebied. Ze kunnen mee-
profiteren van goedkope energie door middel van een collectief 
inkoopportal. Ook hier stapelen we de 
volumes en we kunnen daardoor 
besparingen tot 200 euro per jaar 
realiseren. Binnen twee minu-
ten kunnen deze werknemers/
particulieren zich via de 
inkoopportal aansluiten en 
profiteren van de voordelen die 
wij bieden. HIT-Energie handelt 
vervolgens alles correct af.’ 
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Eric Westenburg: ‘Horecaondernemers kunnen bij ons geld besparen. 
Wij kopen collectief verzekeringen in via onze eigen volmacht bij grote 
verzekeringsmaatschappijen als Nationale Nederlanden en Delta Lloyd. 

Wij hebben prijs-
afspraken met 
die verzekerings-
maatschappijen 
en het voordeel 
rekenen wij door 
naar de klant. 
Daar komt nog 
bij dat behalve 
de prijs wij ook 
een volmacht 
hebben om bij 
schade onze 
eigen experts in 
te schakelen. 
Daardoor zijn wij 

in staat schadedossiers sneller af te werken. Onze klanten hoeven niet 
meer in contact te treden met de verzekeringsmaatschappij. Voor 
horecaondernemers is het verder prettig dat Westenburg veel kennis 
heeft op horecagebied, in alle geledingen van ons bedrijf, van buiten-
dienst tot binnendienst tot de schade afhandeling. Wij weten precies 
met welke uitdagingen de horeca te maken heeft en kunnen daarom 
horecaondernemers goed adviseren. Het is belangrijk dat horecaonder-
nemers ervan doordrongen zijn dat bij schade hun onderneming in 
gevaar kan komen. Een belangrijke tip voor horecaondernemers is dan 
ook om bij het verzekeren van de inventaris uit te gaan van een waarde-
bepaling of taxatie van de verzekerde bedragen. Dat voor-
komt problemen bij schade. Hetzelfde geldt voor de 
bedrijfsschadeverzekering. Daarbij moet de horeca-
ondernemer goed letten op de maximale  
termijn van de uitkering. Dit is vooral 
belangrijk met het oog op het krijgen 
van vergunningen, dat traject duurt 
vaak langer dan je denkt. Verder 
zeg ik tegen elke horecaonder-
nemer: zorg voor een blus-
deken in de keuken! 
Daarmee kunnen 
kleine brandjes in 
de kiem worden 
gesmoord en niet 
uitgroeien tot een 
brand met veel schade.’

Colàs van de Valk: ‘Vanzelfsprekend zijn verzekeringen noodzaak. 
Echter vaak een ondergeschoven kostenpost waar doorgaans weinig 
aandacht naar uit gaat. Moeilijk te lezen, de kleine lettertjes en niet 
altijd doorzichtig. 
Er valt echter wel 
heel veel te bespa-
ren op verzeke-
ringen. Voor de 
leden die nog 
geen gebruik 
maken van 
Westenburg 
Assurantiën, kan 
ik u melden dat 
de gemiddelde 
besparing bijna 
30% bedraagt. 
Zeer fors te  
noemen en uiter-
aard wel tegen gelijkwaardige of gunstiger  polisvoorwaarden als uw 
huidige. Het is zeker de moeite waard uw huidige verzekeringpolissen 
eens tegen het licht te houden en eens voor te laten rekenen wat uw 
besparingen kunnen zijn!’

Tips van Eric Westenburg  
van Westenburg Assurantiën BV

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.

Eric Westenburg geeft een aantal tips waarmee horecaondernemers in  

samenwerking met BestBuy en Westenburg Assurantiën BV kosten kunnen besparen. 

Colàs van de Valk van BestBuy geeft commentaar op deze tips. 
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In hartje Amersfoort aan de belangrijkste 

winkelstraat vind je Grand Café & Restaurant 

Hemels in een prachtig pand, een 104 jaar 

oude meubelzaak. Het café & restaurant heeft 

de uitstraling van een Belgisch Grand Café, 

maar dan modern. De basiskleur is oudgroen met 

een hip-klassieke inrichting van de statige ruimtes. 

Iedereen van jong tot oud voelt zich hier thuis. BestBuy is 

op bezoek bij de eigenaars: Gertjan Horst en zijn vrouw Marije Miltenburg. In mei 2007 

zijn de Hemelse Poorten opengegaan en inmiddels draait Grand Café & Restaurant 

Hemels al vier jaar met vakkundige keukenbrigade, gedreven bediening en een strakke 

logistiek zeven dagen per week, van ’s ochtends negen tot ’s avonds laat.

BestBuy wordt gastvrij ontvangen door Gertjan 
Horst. Onder het genot van een heerlijk kopje 
cappuccino vertelt Horst dat hij trots is op 
zijn bedrijf. ‘Ik ben trots op zo’n grote zaak 
die geen verplichtingen heeft aan brouwerijen 
of horecagroothandels. Hoe vrijer je bent als 
ondernemer, des beter kun je inkopen. 
Samen met BestBuy kunnen we daar de 
maximale winst uithalen; besparen op de 
inkoop is het snelst verdiende geld. Ik heb er 
altijd al in geloofd dat je samen iets moet 

doen als het gaat om inkoop. Bas Laney van 
BestBuy kwam op het juiste moment binnen-
lopen. Samen sta je sterk. In de horeca zijn 
echter veel bedrijven die gebonden zijn en dus 
niet vrij om in te kopen waar ze dat zouden 
willen.’ Horst was oorspronkelijk sociaal- 
cultureel werker. Na de scheiding van zijn 
eerste vrouw ging hij op zoek naar een 
andere baan. Iets in de horeca trok altijd al 
dus hij ging een avond achter de bar in een 
cafe. Twee jaar later werkte hij daar fulltime 
en kon hij zich voor 50% inkopen in het 
bedrijf. Weer een jaar later kochten de  
compagnons het naastgelegen restaurant. 
Samen met Marije is hij vier jaar geleden 
Hemels begonnen. ‘Ik heb het tegenwoordig 
vooral organisatorisch heel druk. Ik moet 
mezelf vaak inplannen om zichtbaar te blijven 

in de zaak en feeling te houden met de gasten 
en het team van medewerkers. Op piek-
momenten word ik er vaak bij geroepen;  
dat is functioneel zowel voor het werk als 
voor de betrokkenheid met de gasten.’

Grandeur
Als je bij Grand Café & Restaurant Hemels 
binnenkomt, heb je het gevoel dat het door 
engelen wordt verzorgd. De naam Hemels 
zegt het al natuurlijk en waar kun je je beter 
thuis voelen dan in de hemel. Alle gerechten 
en dranken worden met aandacht geserveerd, 
van een Hemels vroeg ontbijt tot een  
vriendelijk geprijsd menu van de dag met 
wijnarrangement. En inderdaad, alles daar 
tussenin en omheen. Horst vertelt dat hij 
enorm hecht aan de uitstraling die zijn zaak 

Hemelse sferen in Grand Café & Restaurant

GRAND CAFé & RESTAURANT HEMELS

Gevestigd in   het hartje van Amersfoort 
Partner BestBuy   sinds juni 2010 
Aantal personeelsleden 35 (20 fte)
Omzet 1,2 miljoen euro per jaar
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Hemels

heeft. ‘Dat begint bij het uiterlijk van Hemels. 
Toen mijn vrouw en ik hoorden van de 
opheffings uitverkoop van de 104 jaar oude 
meubelzaak, zijn we gaan kijken. We waren 
direct enthousiast over de mogelijkheden daar 
een Grand Café & Restaurant te beginnen. 
De inrichting vonden wij heel belangrijk.  
We zijn in België en vooral in Brussel gaan 
kijken naar de grandeur van de horecagelegen-
heden om ons te laten inspireren. We hebben 
enorm verbouwd om de juiste sfeer te creëren. 
Samen met de architect lukte het ons om het 
pand in een paar maanden om te toveren tot 
een doordachte, veelzijdige ruimte waar 
iedereen welkom is: met zijn 80’en, op je 
80ste of 80 keer per jaar. Ik ben tevreden 
over het resultaat: we zijn echt onderschei-
dend. In het begin vonden de mensen het 
eigenlijk te mooi om gewoon naar binnen te 
lopen om een kop koffie of een biertje te 
kopen. Nu gaat dat gelukkig een stuk makke-
lijker. We zitten aan de drukste winkelstraat 
van Amersfoort. Overdag dus als vanzelf erg 
druk, maar het avondgebeuren blijft voort-
durend onze aandacht eisen. Het publiek ziet 
ons blijkbaar als een dagzaak.’

Zakelijk
Elke dag is bij Hemels hetzelfde. Horst vertelt: 
‘Om 9.00u gaan we open. We doen wel mee 
met een aantal festiviteiten in de stad. Dat is 
ook leuk, maar we doen hooguit vijf keer per 

jaar mee. Want voor de rest programmeren 
we niets. Mensen moeten weten wat ze bij 
ons kunnen verwachten. Als je een lunch-
afspraak hebt met iemand uit een andere 
stad in Nederland, moet er niet een band 

staan te spelen. Hemels is een ontmoetings-
plek voor iedereen. Natuurlijk promoot ik 
Hemels ook op zakelijk gebied. Wij geloven in 
een persoonlijke aanpak voor zakelijk succes. 
Misschien is dat wel de reden dat steeds 
meer ondernemersnetwerken, bedrijven en 
trainingsbureaus voor HemelsZakelijk kiezen. 
Ons royale stadspand leent zich qua locatie en 
inrichting perfect voor professionele bijeen-
komsten en zakelijke events. Onze Bovenzaal 
biedt ruimte aan maximaal 40 personen en 
heeft uitzicht op de binnenstad van Amersfoort. 
Een zaal met oud-Hollands karakter, in de 
nok van ons pand, onder de balken.  
De Bovenzaal is een mooie ruimte voor: 
U-vorm opstelling tot 20 personen, Carré tot 
35 personen, Dineropstelling tot 38 personen 
en Receptie opstelling tot 40 personen.  
De Boogzaal op de eerste verdieping biedt 
ruimte aan groepen tot 80 personen en heeft 
een schitterend boograam. De Boogzaal is 
groter dan de Bovenzaal. De zaal is op te 
delen in aparte ruimtes. Handig voor netwerken 
die meerdere workshops tegelijk houden.  
De Boogzaal is geschikt voor: U-vorm opstel-
ling tot 28 personen, Carré opstelling tot 30 
personen, Theateropstelling tot 80 personen, 
Dineropstelling tot 60 personen en Receptie 
opstelling tot 120 personen. Kleinere gezel-
schappen tot 30 personen kunnen terecht in 
ons Grand Café op de begane grond, Hemels op 
Aarde. Denk bijvoorbeeld aan een receptie of 
bedrijfsborrel. Ook regelen wij voor geïnteres-
seerden arrangementen. Ons Grand Café & 
Restaurant is een prima uitvalsbasis voor een 
arrangement. Wij regelen mooie, spannende, 
muzikale of lekkere arrangementen vanaf  
2 tot 120 personen. Ook met overnachting. 

Verder zijn kinderen zeker welkom bij ons. 
We hebben een speelkuil ingericht - die 
inmiddels volhangt met vroeg werk van  
toekomstige Picasso’s. We bewaren ze zuinig, 
want wie weet!! Uiteraard hebben wij ook 
een kindermenu op de kaart.’

Award
Behalve zakelijk succes heeft Hemels 
onlangs ook maatschappelijke waardering 
gekregen in de vorm van de EVON Award 
2011 voor Marije Miltenburg, mede-eigenaar 

van Grand Café & Restaurant Hemels.  
De EVON Award is de prijs voor Beste Vrouwe-
lijke Ondernemer in ’t Gooi en Eemland.  
De vakjury koos unaniem voor Miltenbrug 
nadat de drie finalisten zich hadden gepre-
senteerd aan de vakjury. De vakjury oordeelde 
dat bij Marije het ondernemen met hoofd en 
hart volledig in balans is. Ze is innovatief, 
heeft haar onderneming financieel goed op 
orde en de vakjury heeft volledig vertrouwen 
in de toekomst van haar onderneming. 
Daarnaast toont Marije een helicopterview 
waarbij ze niet alleen goed weet wat ze met 
haar onderneming wil bereiken, maar zet ze 
zich ook in om dit samen met de andere 
ondernemers in Amersfoort te doen. 
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Een jaar geleden is Verbunt Wijnkopers overgenomen 

door Salentein Holding van Mijndert Pon.  

Hoe vergaat het Verbunt een jaar na de overname? 

Jeroen Broos blikt terug en constateert dat het steeds 

beter gaat met Verbunt.

Verbunt Wijnkopers opereert nu een jaar onder de Salentein Holding, 
maar is volgens Jeroen Broos nog steeds zelfstandig. Broos is verkoop-
leider buitendienst. ‘Onze werkwijze is hetzelfde gebleven, maar 
Salentein heeft in diverse opzichten voor een positieve flow gezorgd. 
Er waait een nieuwe, frisse wind. Wij profiteren van de inbreng van de 
heer Pon die veel ervaring heeft in het aansturen van grote bedrijven. 

Er is flink geïnvesteerd in de buitendienst van Verbunt Wijnkopers. 
Meer mensen in de buitendienst betekent kleinere rayons zodat we 
onze klanten nog beter kunnen adviseren en nog beter kunnen helpen 
en ondersteunen op het gebied van wijn. Onze buitendienst geeft tailor 
made wijnkaartondersteuning aan horecaondernemers. Wij denken mee, 
geven maximale ondersteuning en ontzorgen de horecaondernemer 
volledig op het gebied van wijn. In het afgelopen jaar hebben we ook 
een compleet nieuwe website gekregen (www.verbunt.nl) met een  
up-to-date informatievoorziening.’ 

Portfolio uitgebreid
De overname door Salentein geeft Verbunt een nog betere uitstraling 
omdat het portfolio van Verbunt in de breedte en in de diepte een 
hoger niveau heeft gekregen, uiteraard afhankelijk van de wensen van 
de markt. Broos legt uit dat Verbunt b.v. inspeelt op de trend dat 
steeds meer Cava’s worden gedronken op het niveau van Champagne. 
‘Daarom hebben we een nieuw Cavahuis in ons portfolio opgenomen. 

Een andere trend is de groeiende 
belangstelling voor nieuwe wijn-
landen. Wij betrekken topwijnen 
uit Slovenië voor een zeer con-
currerende prijs. Salentein heeft 
voor ons de weg geopend naar 
Longridge Estate, een wijnhuis 
met internationale uitstraling in 
Stellenbosch, Zuid-Afrika. Maar 
wij hebben meerdere absolute 
tophuizen tot onze beschikking: 
Viña Montes uit Chili, Ramon 
Bilbao Rioja uit Spanje, Graham’s 
Port uit Portugal en de presti-
gieuze Champagne Pol Roger. 
Wij importeren wijnen uit alle 

delen van de wereld zoals uit Europa: Duitsland, Oostenrijk,  
Frankrijk, Italië, Slovenië,  Portugal en Spanje. Uit de nieuwe wereld:  
Argentinië, Chili, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland,  en 
Zuid-Afrika.’  Bodegas Salentein, het toonaangevende Argentijnse 
wijnhuis van Salentein, is sterk gegroeid sinds de oprichting in 1999 
en de Salentein wijnen worden steeds populairder, ook in Nederland.’

Steeds meer wijnen per glas
‘Bij Verbunt voeren wij voortdurend vernieuwingen door’, vervolgt Broos 
zijn betoog. ‘Vijftien jaar geleden hadden wij nog veel Bordeauxwijnen 
in ons assortiment. Dat is afgenomen. De prijs-kwaliteitverhouding is 
veranderd. Bij Languedocwijnen is de verhouding tussen prijs en kwaliteit 
beter. Ook Italiaanse wijnen doen het goed op dit vlak. De markt is 
prijsbewuster geworden anderzijds is er een trend dat de vraag naar 
betere wijnen per glas is toegenomen. Verbunt heeft daar een uitstekend 
systeem voor: de Bottle Dispenser. Met deze dispenser kunnen alle 
duurdere wijnen zonder derving per glas worden geschonken. Met stik-
stofgas dat zwaarder is dan lucht wordt als het ware een soort dekentje 
over de wijn gelegd, waardoor de wijn niet oxideert. Wijnen blijven op 
deze manier 21 dagen in optimale conditie. Er zijn meerdere systemen 
op de markt, maar die zijn veel duurder. Wij lichten horecaondernemers 
voor. Door goed gebruik van de Bottle Dispenser kan als gevolg de 
omzet in duurdere wijnen zeker groeien doordat je de gast de mogelijk-
heid biedt een mooi glas wijn te genieten zonder een fles te hoeven 
bestellen. Het gevolg daarvan is dat het rendement op wijn groeit.  
Bewezen is dat steeds meer gasten zich willen laten verrassen met 
duurdere wijnen die per glas kunnen worden gedronken. Tevens brengen 
wij kennis over. Elf vinologen van Verbunt zijn voortdurend onderweg 
om adviezen en ondersteuning te geven. Hoe presenteer je de wijn? 
Hoe open je de fles? Etiquette? Hoe combineer ik smaken met elkaar? 
Als horecaondernemers voor ons kiezen, zijn wij bereid om te investeren 
in tijd voor een goede training en kan als gevolg hiervan de gemiddelde 
besteding in wijn stijgen, want goede presentatie en verkoop aan tafel 
is van wezenlijk belang.’

De nieuwe dynamiek  
van Verbunt Wijnkopers
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VerBunt wijnkopers

VERBUNT WIJNKOPERS

Verbunt Wijnkopers is opgericht in 1844. Het bedrijf is in de jaren 70 
en 80 van de vorige eeuw niet in Verbunt familiehanden geweest.  
Het werd verkocht aan Douwe Egberts en later ging het over in de 
handen van United Distillers. In december 1990 nam Frans Verbunt, 
de 5e generatie sinds de oprichting, de wijnbelangen weer over onder de 
huidige naam Verbunt Wijnkopers. Het bedrijf is sinds 2010 in handen 
van een ander familiebedrijf: Salentein Holding van Mijndert Pon. 
Aantal medewerkers   26
Omzet    top 3 van Nederlands grootste zelfstandige 

wijnimporteurs
BestBuypartner   vanaf start van BestBuy
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Nieuw: Friesche Vlag Opschuimmelk 
in 5 of 10 liter Bag-in-Box

Meer informatie? Vraag uw Account Manager 

of bel FrieslandCampina Benelux Out of Home, 

0318 665 400. 

FrieslandCampina Benelux
Laat merken samen werken

Bij het dagelijks bereiden van koffi especialiteiten 

zijn de traditionele literpakken niet echt 

gemakkelijk en hygiënisch. Dé oplossing? Friesche 

Vlag Opschuimmelk! De 5 of 10 liter Bag-in Box 

sluit u eenvoudig vanuit de koeling aan op alle 

koffi emachines met espresso zetmethodiek. 

Friesche Vlag Opschuimmelk is gemakkelijk bij het 

volautomatisch creëren van cappuccino en 

andere koffi especialiteiten, is goed houdbaar én 

hygienisch.

•  Friesche Vlag topkwaliteit 

•  volle houdbare melk, optimale smaak 

•  eenvoudig voorraadbeheer 

•  apart gekoeld ook als ‘los’ tappunt te gebruiken

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
De consument vraagt om lekker gezonde 

zuivel met een heerlijk verse smaak. En 

Optimel speelt daar op in. Met succes, want 

we groeien onstuimig. Ook in het Out of Home 

kanaal. En dat willen we graag zo houden. 

Daarom introduceren we nu twee unieke, 

vernieuwde varianten: Framboos-Aardbei en 

Limoen-Citroen. Deze twee smaken zijn langer 

houdbaar en verkrijgbaar in 330 ml verpakking. 

Ideaal voor uw kanaal!

RIE9353 FV Optimel combi Bestbuy.indd   1 24-11-09   16:59:41





Bij Zwanenberg werken gepassioneerde 

vakmensen die een gedegen advies 

geven. De concurrentiestrijd om de gunst 

van de gast is volgens Jan van der Vlis,  

Key Account Manager Horeca bij Zwanenberg, 

groot in de wereld van eten, drinken en slapen. 

‘Het is dan ook de uitdaging voldoende onderscheidend 

vermogen te bieden en daarmee de aantrekkelijkheid van de 

horecaonderneming te vergroten. Onderdeel van uw aantrekkelijkheid zijn de gerechten en 

producten die u tijdens het ontbijt, de lunch of de borrel serveert. Het zijn visitekaartjes van 

uw organisatie. Een heerlijk ontbijt kan een mindere nachtrust bijvoorbeeld grotendeels 

doen vergeten en is dus een belangrijk onderdeel van de totale beleving. Een rijk aanbod 

met voldoende variatie en veelheid is dan ook hét middel om uw gasten te verleiden.’ 

‘Hartig Beleg is één van de belangrijkste 
onderdelen van het ontbijt en de lunch’,  
gaat Van der Vlis verder. ‘Of u nu grotendeels 
‘back of the house’ of ‘front of the house’ 
werkt, of het nu gesneden vleeswaren of bulk 
betreft: de gast wil een ruime keus uit eerlijke, 
mooie producten. Daarom verdient deze  
categorie de grootste aandacht. Aandacht die 
wij van Zwanenberg geven. Zwanenberg  

verleidt met veel keuze en variatie, maar 
biedt ook gemak. Onze 1/2 gastronorm horeca-
verpakkingen passen in elk gastronoom-
systeem, waardoor overpakken overbodig is. 
Daarnaast is de klant bij ons altijd zeker van 
een vast en juist aantal plakken. Onze werk-
wijze is ongekend nauwkeurig. Wij kunnen 
onze producten ook in bulk leveren, zodat de 
kok ze op uw eigen ambachtelijke wijze verder 
kan verwerken. Wij bieden bijvoorbeeld  
specialiteiten ‘aan het stuk’ voor de horeca-
kok die ervoor kiest om zelf te snijden,  
maar ook voorgesneden vleeswaren en kaas 
met een perfecte opleg, zodat het direct in 
een buffet te presenteren is. Zwanenberg 
biedt nogal wat voordelen:
• Zwanenberg Vers Beleg en Kraak-Vers  

dagvers beleg
• Hét verleidelijke concept voor het midden- 

en top segment 
• Een aantrekkelijke presentatie én een 

breed assortiment
• Verpakkingen met Easy Opening
• Zowel in Bulkstuk als in 1/2 Gastronorm 

Horecaverpakking verkrijgbaar 

• Horecaverpakking met vast aantal plakken
• Een rijk assortiment
• Ontwikkeld voor en door koks 

Ambachtelijk
Het topmerk van Zwanenberg voor de horeca 
is Kraak-Vers. Kraak-Vers, in 1984 opgericht 
door de gebroeders Kraak, is dé leverancier 
van ambachtelijke vleeswaren, kaas en kokos-
brood voor catering en horeca. Van der Vlis 
wijst erop dat al het broodbeleg van Kraak-Vers 
ambachtelijk is gemaakt, rijk van smaak én 
dagvers. ‘Kraak-Vers heeft een compleet 
assortiment dagvers hartig broodbeleg:  
binnenlandse en buitenlandse vleeswaren, 
ambachtelijke kaas, kokosbrood, Premium 
kaas en vleeswaren en een biologisch assorti-
ment met biologisch ambachtelijke vlees-
waren en kaasspecialiteiten. Premium vlees-
waren voldoen aan het niveau 2-sterren van 
het Beter Leven-kenmerk. Al het beleg is  
perfect afgestemd op de wensen van de  
cateraars en horecaondernemers en hun  
gasten. Bij Kraak-Vers doen we ons uiterste 
best om de beste en lekkerste producten voor 

Kraak-Vers is het topmerk van Zwanenberg Food Group
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Kraak-Vers is het topmerk van Zwanenberg Food Group
zwanenBerg food group

onze klanten te maken en te selecteren.  
We zijn continu bezig om ons assortiment 
hartig broodbeleg verder te ontwikkelen.  
Ons beleg wordt voortdurend door onze 
vakspecialisten gekeurd en beoordeeld.  
Zo waarborgen we dat we alleen met de  
allerbeste producten werken. De horecamarkt 
is de laatste jaren sterk in beweging.  
Het belangrijkste in de horeca blijft uiteraard 
de gast. De tijd dat de gast in uw zaak  
verblijft, wilt u zo prettig mogelijk maken.  
De moderne gast heeft hele duidelijke wen-
sen en het is zaak om daar op een zo goed 
mogelijke wijze aan te voldoen. Het verleiden 
van uw gasten met lekkere producten is ons 
belangrijkste doel. Daarom doen we er alles 
aan om dit samen met uw horecamedewer-
kers te realiseren. Hiervoor hebben we  
verschillende presentatiemiddelen ontwikkeld, 
die door onze relaties gebruikt kunnen worden. 
Van displaymateriaal, verkoopondersteunende 
materialen tot en met een complete buffet-
oplossing. We adviseren u graag ter plekke 
over een afgestemd en passend assortiment 
in een maatwerkpresentatie.’

BestBuy
‘Zwanenberg Food Group is partner van Bestbuy 
omdat wij geloven in deze samenwerking’, 
vertelt Van der Vlis. ‘De samenwerking van de 
Zwanenberg Food Group, BestBuy en Deli XL 
levert het beste voordeel op voor onze klanten: 
ze krijgen een korting op alle Zwanenberg 
Food Group producten. Het voordeel voor ons 
is dat wij gerichter de markt kunnen benaderen 
en daarom een interessante partner van de 
BestBuyleden kunnen worden. Voor de leden 
is het belangrijk dat ze één contact hebben 
in de vorm van BestBuy en dat ze niet afzon-
derlijk met de Zwanenberg Food Group en 
alle overige partners van Bestbuy in contact 
hoeven treden. Bestbuy heeft op zijn beurt 

behalve de korting voor haar leden het  
voordeel dat ze gebruik kunnen maken van 
de onze kennis en expertise.’ De missie van 
Zwanenberg Food Group is op maatschappe-
lijk verantwoorde wijze een internationale  
top positie bereiken in vlees waren, conserven 
en specialiteiten, met concepten die waarde 
toevoegen. De strategie om deze missie te 
realiseren rust op vier pijlers: het opbouwen 
van nieuwe (internationale) markten,  

het lanceren van nieuwe foodconcepten,  
het verder bouwen aan onze merken en 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

People, Planet en Profit
Van der Vlis merkt op dat Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) een belang-
rijke rol speelt in het beleid van Zwanenberg 
Food Group. ‘Wij streven naar een duurzame 
wijze van ondernemen en handelen, en hebben 
in de afgelopen jaren aanzienlijke stappen 
gezet op dit gebied. Bij ons zijn duurzaam-
heid, kwaliteit, samenwerking en respect voor 
mens, dierwelzijn en milieu cruciale begrippen. 
Door een integrale aanpak, gericht op Mens, 
Milieu en Markt (People, Planet en Profit), 
streven wij naar een positieve maatschappe-
lijke perceptie ten aanzien van de productie 
van vleesproducten, -conserven en -speciali-
teiten. Planet houdt in dat de zorg voor de 
natuurlijke leefomgeving wordt geïntegreerd 
in de bedrijfsvoering. Dat vraagt om een pro-
actieve opstelling van bedrijven ten aanzien 
van milieuvraagstukken. De zorg voor People 
is zowel intern (op het eigen personeel) als 
extern (op de samenleving) gericht. Profit 
betreft de waardeschepping door het voort-
brengen van goederen en diensten en door het 
scheppen van werkgelegenheid en bronnen 
van inkomensverwerving.’ 

in
 d

e 
ke

uk
en

 V
an

Postbus 4315, 3006 AH Rotterdam
T: 010-4 53 10 33, E: traffic@btm.nl
I: www.btm.nl

24 - 01 - 2008

CLIENT: ZWANENBERG
PROJECT:
LOGO T.B.V. HUISSTIJL 

File: LOGO DEF
Jobnr.: 07-315
Country: -
Artwork: PH

Printed colours only for reference. 
Trapping and clipping paths are 
not included.
ARTWORK IS COLOUR MANAGED. 
USED PROFILES ARE EMBEDDED

PMS 288 U PMS 200 U PMS 871 U 0000

0000 0000 0000 0000

Amount of colours:
CMYK

PANTONE:
TECHNICAL DATA
Software: ILLUSTRATOR CS 2
Used fonts: DIN, FAGO

Pict:  Highres              Lowres
Printed material: PAPER
Printing technic: OFFSET / 

Delivered:

24 - 01 - 2008Last modi�ed:

ZWANENBERG FOOD GROUP

Hoofdkantoor   Almelo
Aantal medewerkers   1300
Omzet   350 miljoen euro
BestBuy-partner sinds   2005

Zwanenberg Food Group behoort tot de leidende Europese producenten en exporteurs van vleeswaren en vleesconserven.  Zwanenberg beschikt  
over twaalf eigen productielocaties in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het concern, dat zijn oorsprong vindt in 1875,  
verkoopt zijn producten onder diverse succesvolle internationale merknamen. ZFG levert ook een aantal bekende private labels en heeft, naast de 
retail, een sterke positie verworven in het out-of-homesegment, onder andere met gesneden en voorverpakte vleeswaren. Zwanenberg exporteert 
vleesconserven naar meer dan honderd landen wereldwijd.
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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

•	60g	bloem
•	150g	griesmeelsuiker
•	60g	gesmolten	boter
•	100g	eiwit
•	25cl	melk
•	125cl	room
•	10g	pistachepasta
•	2	eierdooiers
•	20g	griesmeelsuiker
•	50g	couverture	van	bittere	

chocolade
•	15g	cacaopoeder
•	20g	honing
•	60cl	room
•	200cl	water
•	Poedersuiker
•	 	Mövenpick Swiss Chocolate 
Ice	Cream

bereiding

1.	Koekjes in de vorm van een kerstboom: Laat	de	boter	smelten	en	vermeng	ze	daarna	met	de	griesmeelsuiker	en	de	bloem.	Het	geheel	
stevig	mengen,	terwijl	u	het	eiwit	er	onder	roert.	Op	een	koele	plek	laten	rusten.	Op	een	Silpat	anti-aanbakdoek	vult	u	een	bakvorm	in	de	
vorm	van	een	kerstboom	met	het	deeg.	Bakken	op	160°C.	Uit	de	oven	halen	en	bewerken	met	een	halve	bolvorm,	zodat	twee	kerstbomen	
tijdens	de	eindmontage	een	open	bol	vormen.	

2.	Crème brûlée met pistache: Het	eigeel,	de	griesmeelsuiker	en	de	pistachepasta	mengen.	Verwarm	de	melk	en	de	room,	en	giet	die	over	
de	pistachepasta.	Zeven,	afschuimen	en	laten	afkoelen.	Met	het	deeg	Flexipan	vormpjes	van	10	cm	diameter	vullen,	tot	op	een	hoogte	
van	7mm.	Op	90°C	bakken.	Na	het	bakken	in	de	diepvriezer	bewaren.

3.	De sneeuw van chocolade: Verwarm	al	het	water,	de	room	en	de	honing	op	50°C.	Voeg	de	chocolade	couverture	en	het	cacaopoeder	toe.	
In	een	Pacojet	kom	in	de	diepvriezer	bewaren.	Op	het	juiste	moment	de	chocoladespuit	hanteren.

4.	Bordschikking: Op	 het	 bord	 legt	 u	 een	 schijfje	 van	 pistachecrème	 dat	 u	 bestrooit	 met	 bruine	 suiker	 om	 het	 geheel	 te	 laten	
karameliseren.	Schik	enkele	fijngehakte	pistachenoten	op	het	bord	en	leg	de	twee	bolvormige	kerstboompjes	in	het	midden.	Bestrooi	met	
chocoladesneeuw.	Leg	bovenaan	voorzichtig	een	bolletje	Mövenpick Swiss Chocolate.

5.	De tip van Mövenpick: Met	behulp	van	een	fijne	zeef	kan	u	in	het	bijzijn	van	uw	gasten	een	tekeningetje	creëren	door	het	op	het	dessert	
te	laten	sneeuwen	(poedersuiker).
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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.

Toen ik in 1986 in de wijnwereld stapte, dronken we voornamelijk 
Franse wijnen. Er was een heel klein beetje Italiaans en iets meer 
Spaans hier en daar te vinden, maar bijna alle wijnen kwamen uit 
Frankrijk. Als huiswijnen waren in de Horeca het meest populair 
Côtes du Rhône voor rood en Pinot Blanc uit de Alsace voor wit. 
Veel horecabedrijven stonden op een wijn met een AC wijn,  
dus een wijn met Appelation Contrôlée. Vin de Pays was er amper 
en Vin de Table stond voor rommel. We dronken vooral wijn uit 
de klassieke Franse wijngebieden en rode wijn bij vlees en witte 
wijn bij vis. Behalve de huiswijn werd er geen enkele andere wijn 
per glas aangeboden en wijn/spijs was al helemaal iets vreemds. 
De wijnkennis van de Nederlander was nihil en achtergrond-
informatie bestond amper. De handel was mysterieus en op een 
bepaalde manier hautain.

Hoe anders is het nu. We drinken wijn uit alle wijnproducerende 
wijnlanden. Minder dan de helft van wat we drinken komt nog uit 
Frankrijk. Wijnen uit de traditionele Franse wijngebieden worden 
amper nog besteld, met misschien een uitzondering voor 
Bourgogne. De meeste Franse wijnen komen uit het zuiden van 
Frankrijk. Appelation Contrôlée is totaal niet meer belangrijk.  
Veel horecabedrijven hebben meerdere huiswijnen en steeds meer 
wijnen per glas. De wijnkaart speelt een minder belangrijke rol en 
wijn/spijs is belangrijk. We experimenteren en staan open voor 
bijna alles. Vandaar veel geïntegreerde menu/wijnkaarten,  
die ook nog eens vaak per periode wisselen. De wijnkennis van  
de gemiddelde Nederlander is flink toegenomen en als men het 
niet weet, dan zoekt men het wel op. 

Niet alleen wij als importeur zullen ons aan de huidige situatie 
moeten aanpassen, maar ook u als restaurateur of hotellier zult zich 
aan moeten passen aan deze moderne wereld. Doen we dat niet, 
dan zal de consument, de klant, uw gast een andere keuze maken. 

Eén ding is zeker niet veranderd en dat is de kracht van het vast-
houden aan kwaliteit, want kwali-
teit wint altijd! Daar staan wij 
natuurlijk als Verbunt Wijnkopers 
ook voor en we zijn er om u van 
deskundig advies te voorzien, 
zodat u gewapend de strijd met 
deze moderne tijd aan kan gaan.

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

Een veranderde wijnwereld
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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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Geef smaak de ruimte met Lipton thee

De voordelen van een Lipton piramide in gesloten 
envelop, voor een onvergetelijke ervaring.

• Populairste varianten in de markt, in trendy look

• Aantrekkelijke prijs

• Rainforest Alliance certifi cering

17654 Adv. Lipton Trendy T 'Geef smaak de ruimte' "Best Buy" A4.indd   1 26-08-11   09:51



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.


