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Specialisten 

kwaliteit op maat 

Smulders Horeca grootverbruik B.V. levert kwaliteitsproducten 

voor grootverbruikers in food en non-food. Klanten kunnen 

een keuze maken uit ons uitgebreide assortiment van dagverse 

artikelen, diepvries, ijs, koel, d.k.w., en non-food. Dit assortiment 

breidt zich vrijwel dagelijks uit. Zo bieden we u steeds een pakket 

op maat aan tegen zeer gunstige prijzen. 

Klanten kennen Smulders dan ook als specialisten. Wij staan voor 

one stop shopping en zijn totaalleverancier voor restaurants, 

de institutionele sector, cafetaria en kantines. U plaatst een 

bestelling voor zowel dagverse waren als andere producten en 

krijgt deze producten desgewenst tegelijk afgeleverd.'Vers' is 

bij ons gegarandeerd vers. Een uitgekiende logistieke planning 

zorgt ervoor dat verswaren 's avonds en 's nachts bij ons geleverd 

worden. Wij bezorgen ze de volgende dag direct bij u. 

Persoonlijke service 
Kwaliteit betekent voor ons zoveel meer dan het leveren van 

goede producten. We hechten veel waarde aan persoonlijke 

aandacht voor klanten. We denken graag mee over uw 

wensen, uw bestellingen en eventuele veranderingen in uw 

assortiment. Ook uw voorkeuren voor de wijze van levering en 

de administratie houden we in het oog. Onze verkopers kunnen 

uw specifieke vragen beantwoorden. 



Innovatief 
Onze slogan'Trendsetters in grootverbruik'voeren we niet 

voor niets. We werken continu aan verbetering en vernieuwing 

van onze dienstverlening. Klanten hebben bijvoorbeeld de 

mogelijkheid hun bestellingen te plaatsen via onze internetshop. 

U kunt uw digitale bestelingen combineren met onze Personal 

Digital Assistant (PDA) voor efficient voorraadbeheer. 

Een andere innovatie is onze afdeling Trends & Tradities, waar u in 

een sfeervolle setting kennismaakt met noviteiten. 

Informatie 
Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Smulders 

Horeca grootverbruik B.V., 

tel. 013-5313131, ofde website 

www.smulders-bv.nl bezoeken. 

http://www.smulders-bv.nl


Restaurant 
Smulders werkt voor verschillende sectoren. Door die 

verscheidenheid hebben we door de jaren heen veel 

specialistische kennis opgebouwd en bieden we dienstverlening 

op maat. Restaurants kiezen onder meer voor ons omdat de 

totaalleverantie aanspreekt in combinatie met een compleet 

dagvers assortiment waar flexibele leveringen voorop staan. 

Als restauranthouder hoeft u niet bij meerdere groothandels te 

winkelen, maar kunt u met een bestelling voor alle producten bij 

ons terecht. Actief meedenken en adviseren, bijvoorbeeld over 

uw menu- en wijnkaart, is voor ons vanzelfsprekend. 

Institutioneel 
Ons totaalassortiment en advies zijn ook gericht op de 

institutionele sector, zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en 

andere instellingen. We kunnen voor de sector noodzakelijke 

artikelen als suikervrije, glutenvrije en klinische producten en 

componenten voorgekoppeld en ontkoppeld koken leveren. 

Omdat we een flexibele service hebben, kunt u de bezorging 

afstemmen op de menucycli binnen uw instelling. We volgen de 

ontwikkelingen in de institutionele sector op de voet. 

Zo is mogelijk om een pakket samen te stellen dat gericht is op 

de a la carte behoefte van uw clienten. 

Een scherp oog voor trends is onmisbaar voor de cafetaria. 

Smulders signaleert trends en richt zijn assortiment daarop in. 

We adviseren cafetariahouders desgewenst over het 

samenstellen van hun assortiment, zodat de aangeboden 

artikelen up-to-date blijven. Daarnaast bieden we concepten met 

verschillende instapmogelijkheden. Voorop staat dat u bij ons 

kwalitatief goede producten tegen zeerconcurrerende prijzen 

inkoopt. 



Smulders heeft Kantine.nl speciaal ontwikkeld voor het MKB. Bedrijven doen via 

de internetsite www.kantine.nl gemakkelijk hun dagelijkse boodschappen. Het 

assortiment van onze digitale kantine bevat verse en houdbare artikelen, speciale 

producten en non-food. U winkelt met een paar muisklikken, drukt op bestellen en 

uw bestelling wordt op de afgesproken dag geleverd. Telefonisch bestellen is ook 

mogelijk. We bezorgen met Kantine.nl kwaliteitsproducten in grootverpakkingen 

tegen een aantrekkelijke prijs. 

kantine.nl 
Bfl-UM: 

http://Kantine.nl
http://www.kantine.nl
http://Kantine.nl
http://kantine.nl


Internetshop 

• Steeds meer klanten bestellen online bij de internetshop op 

www.smulders-bv.nl. Zij waarderen het gemak van een digitaal 

assortiment met duizenden artikelen. Terecht, want via onze in

ternetshop koopt u snel en efficient in. En onze webshop is altijd 

actueel waardoor u over de nieuwste artikelen en prijsinformatie 

beschikt. Met een gratis persoonlijke inlogcode, aan te vragen 

op onze website, krijgt u toegang tot de site. Daarna klikt u de 

artikelen aan en voert u een leverdatum in. Bestelling gedaan! 

Een voordeel is dat u niet hoeft te zoeken naar artikelen. 

U gebruikt gewoon uw persoonlijke bestelpatroon. 

Dit bestelpatroon kunt u ook aanmaken voor verschillende doel-

einden, bijvoorbeeld voor de keuken en de dagverse artikelen. 

Daarnaast is het mogelijk de pakbonnen en facturen van eerder 

gedane bestellingen te bekijken maar ookte profiteren van 

wekelijkse aanbiedingen. Ook de laatste nieuwe producten zijn 

in een oogopslag zichtbaar. 
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Urtjes Gefruit/Spek 

Oregano Gesneden 

Komkommer/Roorn 
l kg 
French Salad 
Dressing cups 
Italian low fat Salad 
Dressing cup; 
Thousand Island 
Salad Dressing cups 
Yoghurt Salad 
Dressing cups 
Caesar Salad 
Dressing cups 
HoneyMuitard Salad 0 
Dressing cups 
ftquaruis Blue Ice petfl i ' 
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Art ikel 
Merk Elite 
Vcrpakking 150 st 
Prijs € 9,35 
Geldig t / m 

Elite koekjes. die blijf je 
weggeven 
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Art ikel 
Merit 
Vcrpakking 1,00 it 
Prijs 18,16 
Geldig t / m 

7422021 
Citroen Jenever 30% 
De Kuyper 

Schepje suiker 
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PDA 
De Personal Digital Assistant (PDA), die u als klant van Smulders 

op aanvraag ontvangt, zorgt voor een optimaal voorraadbeheer. 

Het gebruik van een PDA scheelt tijd en voorziet u van uiterst be-

stelgemak. U koppelt het handzame apparaat aan uw pc en zet 

de bestelpatronen van de internetshop erop over. Met de PDA in 

de hand checkt u uw voorraad, geeft aan welke artikelen u wilt 

bestellen en koppelt het computertje weer aan uw pc. 

Vervolgens wordt de bestelling automatisch verstuurd. 

De voordelen op een rij: 
• U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag bestellen 

• Snel, foutloos en eenvoudig bestellingen plaatsen 

• Altijd de actuele prijzen direct zichtbaar 

• Snel en resultaatgericht zoeken in het gehele assortimen 

• Vele interessante aanbiedingen direct beschikbaar 

• Beheer zelf uw bestelpatroon 

• Histories van facturen en pakbonnen raadplegen 

• Bestelpatronen afstemmen op uw menucyclus 

• U kunt zelf meerder gebruikers aanmaken 

• Zelf analyses maken, in lijstvorm of diagram 

www.smulders-bv.nl 

U kunt onze website, naast het 

plaatsen van bestellingen, ook 

bezoeken voor het laatste 

nieuws, het vinden van 

producten, achtergrond-

informatie en relevante links. 

http://www.smulders-bv.nl


Heldere 
orderverwerki ng 

Ons totale pakket bestaat uit vijftienduizend producten, waarvan 

het merendeel direct uit voorraad leverbaar is. Daarnaast komen 

er regelmatig nieuwe artikelen bij. U kunt bij ons dus voor veel 

kwaliteitsproducten terecht. Om uw eigen pakket te ontvangen, 

hoeft u echter maar een bestelling te plaatsen. En alle producten 

berekenen we op een factuur, waardoor de administratieve 

afhandeling zeer helder is. Over het inboeken van uw factuur 

hebben we eveneens goed nagedacht. Door te werken met 

klantspecifieke boekhoudcoderingen maken we het inboeken 

voor u meer overzichtelijk en minder arbeidsintensief. 

Dit kan ook een kostenbesparing opleveren. 



Met geautomatiseerde logistieke 

systemen worden bij Smulders 

Horeca grootverbruik eventuele 

fouten tot een minimum beperkt. 

> Logistieke specialisten 
Vervoer vormt een belangrijke schakel in het totaalpakket van Smulders. We hebben er 

ons dan ook in gespecialiseerd. Het logistieke traject beheren we zelf. Dagelijks rijden onze 

vrachtwagens naartientallen klanten om bestellingen af te leveren. Doorgunstige locatie 

van ons bedrijfspand in Goirle, Midden-Brabant, zijn we klanten in heel Noord-Brabant en 

groot deel van Gelderland optimaal van dienst. We werken samen met de beste leveran-

ciers om producten van uitstekende kwaliteit aan uw restaurant, instelling, cafetaria of kan

tine te leveren. Een nauwgezette planning zorgt ervoor dat u uw artikelen op tijd ontvangt. 



Trends & tradities 

Proeven van de lekkerste nieuwste gerechten of inspiratie op 

doen voor in de eigen keuken. Het kan allemaal bij de afdeling 

Trends &Tradities. Exclusief voor onze klanten organiseren we 

proeverijen en workshops, vaak met bijzondere thema's. 

Specialisten bereiden de heerlijkste gerechten en begeleiden u 

bij een kooksessie. U ontdekt en proeft bij Trends &Tradities van 

de nieuwste producten uit ons assortiment en kunt ideeen op 

doen voor uw eigen presentatie. Een individueel bezoekje aan 

onze afdeling is ook mogelijk. Wij ontvangen u graag eens in de 

gezellige ambiance van Trends &Tradities. 

Kwaliteitsbeleid 

1 



Als bedrijf dat kwaliteit hoog in het vaandel draagt, zijn we onder 

meer gecertificeerd voor de norm ISO-EN-NEN 9001/2000. 

Dit systeem waarborgt en bewaakt alle processen binnen ons 

bedrijf. ISO zorgt ervoor dat deze processen optimaal blijven en 

dat we ze waar nodig kunnen verbeteren. Een waarborg voor de 

voedselveiligheid is het HACCP. Met dit systeem worden onze 

producten bewaakt. Zo is er o.a. een temperatuurcontrole bij de 

ingangskeuring en de opslag. De bevindingen worden geana-

lyseerd, zodat we, indien noodzakelijk, verbeteringen kunnen 

aanbrengen. 
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CAFETARIA KANTINE.NL 

BHI 

www.smulders-bv.nl 

Smulders horeca grootverbruik B.V. 
Postbus 62 - 5050 AB Goirle 
Bezoekadres:Edisonstraat9-5051 DS Goirle 
Tel: (013) 531 31 31 - Fax: (013) 531 31 00 
E-mail: info@smulders-bv.nl 

http://www.smulders-bv.nl
mailto:info@smulders-bv.nl

