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Met dit magazine zitten we al meteen in de tweede maand van het jaar 2018. Het lĳ kt alsof de 
kerstboom amper is opgeruimd en onze blik gaat al richting krokusvakantie en lente.

Het is een cliché, maar het klopt als een bus: de tĳ d vliegt. Dit jaar is het al een kwarteeuw 
geleden dat enkele grossiers besloten om de krachten te bundelen. Inderdaad: Resto-Frit viert 
in 2018 de 25e verjaardag. Dat laten we dit jaar natuurlĳ k niet zomaar passeren.

We zĳ n trots op wat er in die 25 jaar is gerealiseerd. Denk maar aan de uitvinding van de 
Smulllbox, Fritkotactie.be, Best-Frit en de uitbreiding naar Resto-Culinair. Allemaal initiatieven 
om de klanten van de grossiers de beste kansen te bieden in een zeer concurrentiële markt.

Toen wĳ  de krachten bundelden, werd daar door velen met hoongelach op gereageerd. ‘Wie 
laatst lacht, best lacht,’ is nog zo’n cliché. Wĳ  zagen immers tot ons plezier dat veel bedrĳ ven 
ons concept kopieerden. Toch blĳ ven wĳ  ons ‘origineel’ nog steeds het beste vinden.

In 25 jaar kan er veel veranderen. Onze sector lĳ kt in niets meer op wat er toen was. We bleven 
steeds een koploper in het inschatten van vernieuwing en onszelf heruitvinden. Maar de basis 
was en blĳ ft nog steeds dezelfde: in een familiale maar professionele sfeer samenwerken 
om de horecaprofessionals te dienen, aan de beste voorwaarden en met winstgevende 
projecten.

In het spoor van dit jubileum volgen er de komende jaren nog veel verjaardagen. Zo wordt 
in 2019 de 25e editie van Resto-Expo, onze beurs voor professionals, georganiseerd. Maar 
voor we daar aan toe zĳ n, rekenen we natuurlĳ k op uw aanwezigheid op editie 24 van Resto-
Expo: op maandag 26, dinsdag 27 of woensdag 28 maart 2018 in Flanders Expo in Gent. 
De organisatoren wachten niet op het jubileum van volgend jaar om opnieuw voor een reeks 
verrassingen te zorgen. Allen daarheen!

Uw grossier

VOORWOORD
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Bellimmo

Lynn en Alejandro geven Bellimmo 
complete ‘make-over’
“2018 wordt het jaar van onze digitale sprong”

 

Een nieuw gebouw, een nieuw 
logo, een fris wagenpark, een 
fors gegroeid team en een grote 
evolutie richting online. Je kan 
moeilijk beweren dat Alejandro 
en Lynn hebben stilgezeten. 
Toch beklemtonen ze dat de ba-
sis van Bellimmo dezelfde bleef 
sinds de stichting dertig jaar 
geleden. “Wij blijven trouw aan 
ons principe van de dienstbaar-
heid en het persoonlijke contact 
met onze klanten.”

Een kleine drie jaar geleden verhuisden 
de activiteiten van Bellimmo naar een 
fonkelnieuw gebouw aan de Wiedauw-
kaai in Gent. De verhuis betekende ook 
een start van een grondige vernieu-
wing van het bedrijf, onder leiding van 
Alejandro Van Belleghem-Sanchez en 
Lynn Blanckaert.

“We zien dat onze groep klanten stel-
selmatig jonger wordt”, steekt Lynn 
enthousiast van wal. “Dat heeft veel te 
maken met generatiewissels binnen 
de familie van de eigenaars, maar ook 
met overnames door jonge investeer-
ders. Deze generatie zijn de zogenaam-
de ‘digital natives’, jonge mensen die 
opgroeiden met de computer, internet, 
tablet en smartphone. Zij kunnen zich 
geen wereld voorstellen waarin die toe-
passingen niet gebruikt worden.”

WEBSHOP
Daarom wordt 2018 volgens Lynn en 
Alejandro het jaar van de digitalisering. 
“Sinds Nieuwjaar staat onze webshop 
online”, klinkt het. “We hebben het sys-
teem in de maanden daarvoor goed ge-
test met enkele klanten. De belangstel-
ling bij onze klanten is groot. Want het 
systeem om er online bestellingen in te 
geven is uiterst gebruiksvriendelijk. We 
hebben er echt over gewaakt dat ook 
iemand die niets van computers kent, 
ermee moet kunnen omgaan.”

GEEN  VERPLICHTINGEN
Alejandro beklemtoont dat niemand 
verplicht wordt om met de online bestel-
lingen te werken. “Zeker niet. We geven 
een persoonlijke uitleg met wat oplei-
ding voor die mensen die zich niet heel 
zelfzeker voelen, maar wel willen probe-
ren. Maar wie liever niet in het systeem 
stapt, respecteren we in die keuze. De 
klant moet zich niet aanpassen aan 
ons, wel wij aan onze klant. Daarom 
blijft het mogelijk om op ons antwoord-
apparaat te bestellen of zelfs nog via de 
ouwe trouwe fax.”

BESPAREN
Het nieuwe systeem is gebouwd op 
maat van de klanten en onthoudt bij-
voorbeeld de voorkeuren van elke klant. 
Daardoor helpt het systeem ook om bij 
het ingeven van de bestelling snel het 
juiste product in de juiste verpakking te 
vinden. “Deze manier van werken maakt 
dat het voor de klanten heel eenvoudig 
wordt”, weet Alejandro. “Wie dat wil,



kan met een tablet of een smartphone in zijn eigen voorraad 
gaan kijken en daar ingeven wat moet bijbesteld worden. 
Maar ook alle andere elementen zijn er aan gekoppeld. De 
bestelling komt hier correct binnen en wordt ook online op-
gevolgd. Op die manier zijn er minder fouten bij de levering 
en kloppen ook meteen alle gegevens voor de facturen. Het 
is dé manier om voor onze klant en onszelf veel minder fou-
ten te maken en zo veel tijd te besparen.”

CONTACT
De nieuwe website van Bellimmo zal voor veel meer die-
nen dan alleen maar bestellingen mogelijk maken. “We 
willen er ook een medium van maken waar onze klanten 
gemakkelijk allerlei informatie kunnen vinden. Informatie 
over producten, acties of campagnes bijvoorbeeld. Maar 
ook heel gewone, maar belangrijke zaken. Ik denk daar-
bij aan de fiches over allergenen bij producten. Wel, die 
zullen onze klanten op onze site kunnen vinden, down-
loaden en afprinten. Onze site moet dus een nieuwe ma-
nier worden om contact met onze klanten te leggen.”

Alejandro onderstreept dat de digitale vernieuwing in geen 
geval in de plaats komt van de contacten die er nu zijn. “In-
tegendeel”, vindt hij. “Door de digitale toepassingen zou 
een aantal zaken sneller moeten gaan en moeten we min-
der tijd steken in foutjes oplossen of dingen uitzoeken. Die 
tijd komt dan vrij om te investeren in het echte contact 
met onze klanten. Want dat is iets wat we bij Bellimmo, 
naast een vlekkeloze service, het allerbelangrijkste vinden.”

TROUW AAN SNACK-SEGMENT
Met de investeringen van de voorbije drie jaar wil Bellim-
mo in de eerste plaats de bestaande klanten een mo-
dernere service bieden. “Onze keuze is nadrukkelijk om 
volop te blijven gaan voor de ‘fastfood’-zaken. Ik denk hier-
bij aan de vele frituren, pitabars, hamburgerzaken, pizze-
ria’s enzovoort. Dat soort zaken sluit aan bij wat we goed 

kennen. Die zaken kunnen we echt goed helpen. Daarom 
blijven we ons, in tegenstelling met sommige collega’s, op 
dat segment focussen. Natuurlijk zijn en blijven restaurants 
welkom. Waar we kunnen, zullen we ook hen helpen.”

CASH&CARRY
Sinds de verhuis drie jaar geleden, blijft ook de Cash&Carry 
zich goed ontwikkelen. De winkelruimte is bijzonder ruim 
en zeer overzichtelijk. “Op die manier hebben we ook 
ons productengamma fors kunnen uitbreiden”, vertellen 
Lynn en Alejandro. “We hebben met meer dan 2000 ar-
tikels ons aanbod verviervoudigd. En we maken er een 
erezaak van om op vraag van klanten naar een nieuw pro-
duct te gaan zoeken. We moedigen onze klanten ook aan 
om naar de Cash&Carry te komen, want daar kunnen ze 
de producten zien en bekijken. En wij kunnen er wat uit-
leg bij geven. Er is ook ruimte om te laden. De klant kan 
zijn bestelling ook laten klaarzetten en vervolgens afhalen.”

MENSEN
De grote winkel vinden, mag intussen geen probleem meer 
zijn. Met nieuwe vlaggen en een hippe bestickering kan je 
Bellimmo niet meer onopgemerkt voorbij rijden. Ook het wa-
genpark zit in een nieuw strak en modern jasje. “Allemaal 
belangrijk”, besluit Lynn. “Maar de mensen blijven het be-
langrijkst. Onze klanten staan centraal. We hebben het 
geluk dat ons team van zes heel goed draait. Iedereen doet 
wat hij moet, maar ook nog graag dat stapje meer, voor 
de klant. Het vertrouwen en de betrokkenheid binnen ons 
team is prima. Ik denk dat de klanten dat ook wel merken.”

Contact
 

Bellimmo, Wiedauwkaai 80, 9000 Gent
T 09 224 36 60, info@bellimmohoreca.be

www.bellimmohoreca.be
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Product   in   de   kijker

Zeisner: de sterkte van traditie en smaak
Niets dan lachende gezich-
ten bij het Zeisner-team. De 
nummer één in ketchups in 
het frituurlandschap blijft 
het uitstekend doen. “Ik denk 
dat wij bewijzen dat we niet 
alleen voor ketchup een uniek 
recept hebben”, zegt zaakvoer-
der Theo Schoofs. “Ook onze 
aanpak is uniek. Want naast 
die uitstekende smaak hebben 
we onze constante kwaliteit 
en een uitstekende band met 
onze klanten.”

Er zijn in de frituurwereld weinig pro-
ducten die al 115 jaar op de teller 
hebben. Maar ondanks die hoge leef-
tijd lijken de producten van Zeisner 
niet aan sleet onderhevig. “Integen-
deel”, weet Theo Schoofs. “Wij zien 
dat sommige sauzen het in de frituur 
wat moeilijker krijgen, maar daar heb-
ben onze tomaten- en curryketchup 
geen last van. Voor een stuk omdat 
mensen onze naam associëren met 
een frietje. Maar zeker ook dankzij het 
onverwoestbare succes van de curry-
worst speciaal.”

Veel bedrijven probeerden wel de 
twee ketchupproducten van Zeisner 
te beconcurreren, maar die kwamen 
van een kale reis thuis. “De mensen 
houden van authenticiteit en kwa-
liteit”, denkt Liesbeth Timmermans. 
“Wij mogen zeggen dat ons product 
met de ‘Duitse Gründlichkeit’ wordt 
gemaakt. Elk product beantwoordt 
aan de strengste kwaliteitsvereisten. 
Dat geldt ook voor onze randproduc-
ten. Zo zijn onze dispensers intussen 
legendarisch. Veel exemplaren heb-
ben al 15 jaar op de teller en zijn, mits 
goed onderhouden, zo goed als on-
verslijtbaar.”

DISPENSER

Intussen gebruikt de overgrote meer-
derheid van de klanten de dispen-
sers. “Iedereen weet intussen dat met 
dit systeem de dosering constant is, 
dat er bijzonder weinig product ver-
loren gaat en er ook weinig restafval 
is”, weet Wim Heylen. “Ook op het 
vlak van hygiëne liggen de voordelen 
voor de hand. Toch blijven ook de 
‘cans’ van 6 en 12 kilo in gebruik, net 
als de bekende knijpflessen. Die laat-
ste blijven zeer populair bij de tijdelijke 
frituren of mobiele kramen.”

PERSOONLIJK
Van op de lauweren rusten, is er bij 
Zeisner evenwel geen sprake. Inte-
gendeel. “Wij zien dat veel collega’s 
producenten steeds weer met nieuwe 
producten komen”, evalueert Jo De-
queker de strategie. “Dat vraagt veel 
inspanningen, soms voor producten 
die maar een heel kort leven bescho-
ren blijkt. Het is voor de frituuruitbater 
en de consument soms ook moeilijk 
om alles nog te volgen. Wij leerden 
daar uit en houden ons bij onze twee 
sterke producten: tomaten- en 
curryketchup. Die keuze maakt dat 

we ons team kunnen inzetten op het 
echte contact met de frituuruitbaters. 
Wij proberen onze klanten nog steeds 
persoonlijk op te zoeken en te ken-
nen. Die strategie wordt door onze 
klanten heel sterk gewaardeerd.”

TEAM
Dat Zeisner met een klein maar sta-
biel team werkt, maakt het contact 
ook gemakkelijker. “We hebben het 
geluk dat we in onze regio’s ver-
trouwde gezichten op de baan 
hebben”, beseft Product Manager 
Dorien Van Renterghem. “Dat schept 
vertrouwen en zorgt voor mensen die 
de producten en de sector door en 
door kennen. Jo Dequeker is onze 
man voor Henegouwen en Oost- en 
West-Vlaanderen. Liesbeth Tim-
mermans staat in voor het contact 
met onze klanten in Antwerpen, 
Vlaams-Brabant en Limburg. Wim 
Heylen ten slotte neemt de rest van 
Wallonië voor zijn rekening, samen 
met de contacten met de groothan-
dels. In Wallonië willen we trouwens 
nog sterk groeien. Dat staat hoog op 
onze to-do-lijst.”

www.zeisnerketchup.be 



Campagne met een 
knipoog: T-shirt 
tomaat of curry?
Wat is de vraag die een frituuruitbater in 
zijn leven vermoedelijk het meeste stelt? Dat 
zal wel de vraag ‘Tomaat of Curry?’ zijn. Een 
T-shirt met die vraag is een promotionele 
knipoog naar de friturist én de consument.

Stilstaan is achteruitgaan. Dat beseft ook het Zeis-
ner-team. Product Manager Dorien Van Renterghem 
is als vĳ fde schakel in het team dan ook druk bezig 
met het zoeken naar manieren om het populaire merk 
op de toppositie in de markt te houden.

Zo zal Zeisner in de loop van 2018 werk maken van 
een vernieuwde webstek én een betere aanwezig-
heid op de sociale media. Maar de meest in het 
oog springende actie wordt zonder twĳ fel de actie 
met een hip en grappig T-shirt. “Die T-shirts zullen 
we graag ter beschikking houden van onze trouwe 
klanten”, zegt Dorien. “Op de voorkant van het zwar-
te T-shirt staat in grote letters de vraag: ‘Tomaat of 
Curry ketchup?’. Een knipoog naar de klant die een 
curryworst (frikandel)-speciaal of ander product met 
de unieke ‘special’-combinatie van ketchup, mayo 
en ajuintjes bestelt. Op de achterkant staat de slo-
gan van Zeisner: ‘Taste on top’. Een slogan met een 
dubbele bodem. Want smaak staat bĳ  Zeisner inder-
daad bovenaan de prioriteitenlĳ st. Maar ons product 
vind je vaak ook boven op het frituurproduct.”

Naast de T-shirtcampagne en de onlineplannen, is 
ook de Zeisner-vloot onder handen genomen. Wie 
nu een vrachtwagen of bestelwagen van Zeisner ziet 
rĳ den, ziet bĳ  wĳ ze van spreken een rĳ dend product. 
Altĳ d goed om het 
merk ‘top-of-mind’ te 
houden bĳ  de frituur-
bezoeker.

Ook Zeisner in elke 
Smulllbox
De consument van morgen maakt reeds op 
jonge leeftijd kennis met de Zeisner-kwaliteit. 
Want elke klant van de Smulllbox maakt ken-
nis met de kwaliteit van Zeisner-ketchup.

“Jong geleerd is oud ge-
daan”, lacht zaakvoerder 
Theo Schoofs. “In elke 
Smulllbox zit een zakje 
Zeisner-ketchup van 20 
milliliter. Dat is van bĳ  de aan-
vang zo geweest. Dat bete-
kent dat de jonge papa’s en 
mama’s van vandaag ooit als 
kleuter van ons product heb-
ben geproefd.”

Ook vandaag blĳ ft Zeisner een 
trouwe partner van het im-
mens populaire product. “Onze 
bĳ drage in een goede opvoe-
ding”, knipoogt de zaakvoerder.

BEST-FRIT

Naast een partnership voor de Smulllbox is Zeisner 
ook partner van Best-Frit. “Om de simpele reden 
dat we vinden dat een frituur die bĳ  een kwaliteitsla-
bel hoort, ook best kwaliteitsketchup serveert”, be-
sluit Theo Schoofs.

contact
jo.dequeker@variofoodbvba.be

liesbeth.timmermans@variofoodbvba.be
wim.heylen@variofoodbvba.be

Altĳ d goed om het 
merk ‘top-of-mind’ te 
houden bĳ  de frituur-
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Acties

Best-Frit zet het jaar goed in met 
nieuwe placemats Mora
Ons kwaliteitslabel wil u in 2018 weer ‘value for money’ geven. U mag 
een mooie mix verwachten van bekende acties en vernieuwingen.

In 2017 bezorgde Best-Frit maar liefst vier keer duizend GRATIS placemats 
aan de erkende Best-Frit frituren. Bĳ  drie van de vier acties mochten we daar 
nog een GRATIS doos snacks bĳ  doen. Het spreekt voor zich dat we daar in 
2018 mee doorgaan.

In deze periode krĳ gen alle Best-Frit frituren alweer duizend GRATIS place-
mats, deze keer met promotie van de SITO van Mora. Op deze placemats staan 
de SITO GOLD en de SMOKIN’ SITO. Dat is een heerlĳ ke licht pikante nieuwe 
variant van de SITO. Omdat goed begonnen, half gewonnen is, krĳ gen alle Best-
Frit frituren ook nog eens een GRATIS doos SMOKIN’ SITO.

Andermaal bewĳ zen we dat uw Best-Frit lidgeld een perfecte investering is, die 
zich zeer snel terugverdient.

U vindt alle info hierover op Bestfrit.be, 
bĳ  het gedeelte ‘VOOR PROFESSIONALS’.

Fritkotactie.be: deze maand nog 
exclusief voor Best-Frit 
Het aantal frituuruitbaters dat intekent voor 
Fritkotactie.be steeg verder in 2017. Super, 
want zo kunnen steeds meer klanten deelne-
men. Maar de traditie wil dat de eerste Frit-
kotactie van het jaar exclusief gereserveerd 
is voor erkende Best-Frit frituren. Daarna is 
iedereen welkom.

De startactie van 2018, met één van de bekendste frituursnacks, de Frikandel Special van 
Beckers, is altĳ d een topper. De klanten kunnen van 5 t.e.m. 18 februari terecht bĳ  de deel-
nemende Best-Frit frituren voor een gratis snack. De deelnemende zaken krĳ gen van Beckers 
twee(!) frikandellen retour per afgedrukte voucher of HAPP-coupon. 

De volgende acties van Fritkotactie zĳ n open voor alle ondernemende frituuruitbaters. U leest 
er alles over op Fritkotactie.be (bĳ  contact). 

Hieronder vindt u al een overzicht van Fritkotactie.be voor dit voorjaar:

Van maandag 5 tot zondag 18 maart is er de actie Cervela 140g/200g van Vanreusel. 
NU INSCHRĲ VEN OP FRITKOTACTIE.BE A.U.B. of via info@fritkotactie.be 

Van maandag 23 april tot zondag 6 mei komt de jaarlĳ kse topper: de gratis Smulllbox (met 
aankoopverplichting voor één friet met koude saus). Goed voor vele duizenden bezoekers. 
Ook bĳ  u?

Van maandag 4 tot zondag 17 juni glĳ den we de zomer in met een frisse gratis Lipton Ice 
Tea 33cl.

BREAKING NEWS: Er komt een nieuwe, tweede exclusieve Fritkotactie voor de 
Best-Frit frituren met een gratis Mexicano (van De Vries Snacks) in mei!
Bent u al lid van Best-Frit? Dan kan u zich nu al aanmelden via fritkotactie.be!
Interesse in Best-Frit lidmaatschap? Stuur een mailtje naar info@bestfrit.be

Mooie � lmdeal 
voor Best-Frit 
Ook de fi lmindustrie ziet lekkers in 
Best-Frit. Wĳ  werken deze keer samen 
met een fi lmverdeler rond de fi lm ‘The 
Commuter’, met de gekende acteur 
Liam Neeson. Wĳ  voeren in onze fritu-
ren promo voor deze fi lm. U krĳ gt als 
zaakvoerder twee gratis tickets cadeau. 
Uw klanten kunnen via de website van 
Best-Frit ook tickets winnen voor deze 
fi lm. Zĳ  moeten surfen naar:
www.bestfrit.be.
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BREDE HORIZON
De individuele inschrijving is belangrijk 
omdat de organisatie die klanten wil aan-
moedigen om ook de niet zo vertrouwde 
stands te bezoeken. “Er is op Resto-Expo 
heel veel te zien”, weet ook de organisatie. 
“Maar we zien te vaak dat klanten gewoon 
langs hun vertrouwde producten gaan en 
de rest niet zien. We willen onze mensen 
aanmoedigen om eens wat breder te kijken. 
In tijden waar de consument steeds meer 
van ons verwacht, is het belangrijk dat we 
onze horizon breed zetten. Daarom werken 
we dit jaar een systeem uit dat klanten be-
loont die veel standhouders bezoeken.”

HAPPY 2 HOURS
Op algemeen verzoek zal in de event-
ruimte ook dit jaar weer een ‘Happy 2 
hours’-ruimte zijn. Daar kan iedereen ge-
durende twee uur genieten van een feeste-
lijke gin-tonic. Daarbuiten zorgt de organi-
satie voor een nog feestelijkere inkleding. 
“Ook voor de grote cateringruimte willen 
we een extra inspanning doen voor de in-
kleding”, belooft Koen. “Dat is niet evident, 
gezien we zoveel gasten ontvangen, maar 
we doen zeker een investering om het zo 
gezellig mogelijk te maken.”

GEHEIM
Veel dieper laat de organisatie nog niet in 
het hart kijken. “Zoals steeds willen we niet 
vooraf verklappen wie er zal optreden”, 
klinkt het geheimzinnig. “Maar geloof ons 
vrij. Het wordt weer een stevige verrassing 
en een knaller.”

Ook over de innovaties op de beurs zelf, 
blijft het nog stil tot in maart. “Wij zijn nog in 
gesprek met enkele standhouders”, verdui-
delijkt Koen. “We hopen op enkele verras-
sende nieuwe namen, maar die onderhan-
delingen zitten nog in de laatste rechte lijn. 
We zullen in ieder geval de standhouders 
aanmoedigen om voor zoveel mogelijk be-
leving en interactie te zorgen.”

GESCHENKEN
Zoals elk jaar zijn er weer bonuspunten te 
verdienen bij de bestellingen. Daar wordt 
nog hard aan gewerkt, belooft Koen. “We 
hechten heel veel belang aan mooie pro-
ducten waarvoor de bezoekers hun pun-
ten kunnen verzilveren. Het blijft toch iets 
tastbaars, dat uitdrukt dat Resto-Culinair/
Resto-Frit echt waardevol is voor onze 
klanten. Een promotie is leuk, maar ver-
dwijnt snel in het geheel van de boekhou-
ding. Een geschenk blijft tastbaar en is uit-
eindelijk mooi om dank u te zeggen tegen 
al onze klanten.”

Kortom, u mag niet onbreken op 
26, 27 of 28 maart 2018 in Gent. De 
organisatie timmert de komende 
weken nog duchtig verder aan een 
unieke combinatie van leren, proe-
ven, ontdekken, genieten, ontmoe-
ten, ontspannen en feesten. Zorg 
dat u erbij bent!

Blokkeer nu meteen 26, 27 of 28 maart 2018 in uw agenda. Want u heeft dan een afspraak met uw grossier 
op Resto-Expo, de jaarlijkse beurs van Resto-Culinair/Resto-Frit. Zoals steeds een unieke kans om bij te pra-
ten, zaken te doen, bij te leren en eens stevig te feesten.

“Onze beurs is een jaartje jonger dan onze groepering”, vertelt Koen Vercauteren, één van de 
organisatoren van het jaarlijkse topevent. “We zijn dus ‘nog maar’ aan onze 24e editie toe. 
Maar dat belet ons niet om toch te streven naar een onvergetelijk evenement. Zoals elk jaar 
bouwen we verder op de ijzersterke traditie met nieuwe elementen en verbeteringen.”

De innovatie begint al bij de inschrijvingen. “Eind februari, begin maart, komen de uitnodigingen 
bij onze klanten”, verduidelijkt Koen. “We zullen nu iedereen individueel inschrijven. Zo 
herkennen we onze klanten en hun gasten. Tegelijkertijd zullen we al bij het onthaal voor een iets 
feestelijker onthaal en inkleding zorgen. De sfeer moet meteen juist zitten bij deze feesteditie.”

Resto-Expo

Resto-Expo: uw date met uw grossier
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De kortingen in dit magazine worden verrekend op uw factuur.*


