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Zit u al op de delivery-trein?
Aan huis leveren? Veel frituuruitbaters en zaakvoerders 
van brasseries of restaurants denken er niet aan. Terwĳ l 
alle cĳ fers aangeven dat de groei van de toekomst net in 
die thuisleveringen zal zitten. Wie nog wil groeien, kan 
dus best eens goed nadenken...

Als uitbater van een broodjeszaak, pizzeria of pitazaak denkt 
u misschien: waar beginnen ze nu over? Begrĳ pelĳ k. U levert 
mogelĳ k al jaren aan huis. Maar voor veel andere spelers in 
de foodservice is thuislevering iets waar ze nog nooit aan 
dachten.

De cĳ fers liegen niet. Online voedselaankopen stĳ gen in 
België met gigantische sprongen. In 2017 steeg de omzet uit 
online verkoop van voeding met 27%. De food- en nearfood-
markt behaalde in het vierde kwartaal 2017 in ons land een 
online omzet van 87,05 miljoen euro, goed voor 1,15 miljoen 
bestellingen.

Voor cĳ fers als deze mogen we niet blind zĳ n. De 
krachtverhoudingen in onze sector veranderen. De andere 
kant opkĳ ken helpt ons niet vooruit. Op dit moment zĳ n het 
bedrĳ ven zoals Deliveroo, Uber Eats en Takeaway.com die hier 
geweldige resultaten door boeken. Maar we hoeven niet te 
panikeren. De consument maakt in tĳ den van professionele 
fl exibiliteit en slechte mobiliteit minder tĳ d om te koken. Die 
klant met meer budget dan vroeger trekt bĳ gevolg richting 
foodservice. 

We hoeven dit dus niet als een bedreiging te zien, maar 
als een kans. Vandaag bepalen onze ligging en de 
parkeermogelĳ kheden een groot stuk van onze mogelĳ kheden. 
Wie thuisleveringen doet, kampt niet met deze handicaps. En 

op de dode momenten, waarop minder klanten naar de zaak 
komen, kan u wel hun richting uit.

Pleiten wĳ  nu om holderdebolder allemaal thuis te gaan 
leveren? Natuurlĳ k niet. Maar nadenken doet niemand 
kwaad. De klassieke dooddoeners tegen thuisleveringen 
uit onze sector zĳ n voltooid verleden tĳ d. Het aanbod 
aan verpakkingen die de thuisgeleverde frietjes warm en 
knappering houden, groeit bĳ voorbeeld spectaculair. En 
u hoeft niet noodzakelĳ k zelf uit te rĳ den. Er bestaan ook 
platformen die dat voor u doen…

Resto-Culinair en Resto-Frit maken al meer dan 25 
jaar het verschil met andere groothandels, door vooruit 
te denken en alert te zĳ n. Ook in de digitalisering stonden 
wĳ  voor u voorop bĳ  de ontwikkelingen. Vandaag is dat niet 
anders. Naast de realiteit van home delivery zĳ n er nog tal van 
andere trends: denk maar aan de platformen om onverkochte 
voorraden uit restaurants aan te bieden aan particulieren, het 
milieubewustzĳ n en de fl exitariërs…

Uw grossier wil naast u staan om samen door deze 
tĳ den van verandering te navigeren. Zonder blabla en 
met de voetjes op de grond. 
Wĳ  houden u op de hoogte. 
Wordt vervolgd…
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7GUIDO EN FRITKOTACTIE.BE 

TRAKTEREN JOU!

1 BICKYBURGER AAN 1 EURO 

KIJK OP WWW.FRITKOTACTIE.BE VOOR 

DE DEELNEMENDE FRITUREN IN UW BUURT!

GELDIG VAN 08/10/18 T.E.M. 28/10/18 

Acties

 
Haal nog alles uit 2018
Zin om uw cijfers voor 2018 nog wat op te leuken? Met Fritkotactie zit u 
zelfs goed om twee cijfers nog wat te doen stijgen. Met Fritkotactie.be kan u 
niet alleen uw omzet, maar ook uw klantenbereik laten groeien. De kenners 
moeten we niet meer overtuigen. Voor hen is het goede nieuws dat voor deze 
twee acties het studentenblad Guido Magazine mee de kar trekt.  

Fritkotactie zorgt voor een product dat uw klanten gratis of tegen een onwaarschĳ nlĳ k 
lage prĳ s aangeboden krĳ gen. De klanten moeten daarvoor een voucher printen of 
tonen op hun smartphone via onze HAPP. U krĳ gt nadien voor elk weggegeven product 
een compensatie. U mag dus - bĳ  wĳ ze van spreken - op onze kosten cadeautjes 
geven aan de klanten. NIEUW voor deze twee acties is dat er ook bonnen staan in het 
studentenblad Guido Magazine.

Bicky Burger @ 1 Euro (Beckers)

Eén van de meest succesvolle acties is die met 
de Bicky Burger aan de prĳ s van 1 euro. Deze 
actie loopt al van maandag 15 oktober tot en 
met zondag 28 oktober. Wie nog wil deelnemen 
moet NU aanmelden op info@fritkotactie.be. Wel 
degelĳ k nu meteen! De klant die deelneemt aan 
Fritkotactie (dus met bon, voucher of HAPP) krĳ gt 
dankzĳ  de hulp van producent Beckers een Bicky 
Burger voor de waanzinnige prĳ s van 1 euro.

GRATIS Coca-Cola Zero PET 0,5L

Misschien een beetje moeilĳ k om het u al voor te stellen. Maar voor u het 
weet, zitten we weer in de eindejaarssfeer. De periode waarin Coca-
Cola wereldwĳ d uitpakt met waanzinnig mooie promo’s op televisie en in 
de bioscoop. Wĳ  haken onze Fritkotactie-wagon met veel plezier aan die 
promotrein! Van maandag 3 december tot en met zondag 16 december 
mag u VOLLEDIG KOSTELOOS een Coca-Cola Zero PET van 0,5 liter 
geven aan de klanten met een bon, voucher of het juiste document op de 
smartphone. 

OPGELET: De trouwe deelnemer zal zien dat beide acties een week langer 
lopen dan anders. Deze verlenging heeft te maken met de samenwerking 
met Guido Magazine. Met deze verlenging kunnen de studenten kiezen 
om de bon te gebruiken in hun thuisgemeente of studiestad.

DOEN!
Doet u al mee? Is uw eigen pagina op fritkotactie.be al aangevuld met informatie 
en foto's? Het kan!

Log in, klik op ‘Frituurgegevens' en voeg foto’s, tekst en uw website-adres toe.

Wachtwoord vergeten? Vraag met uw e-mailadres een nieuw wachtwoord aan 
via www.fritkotactie.be/user.

Week van de Friet
Bĳ  Best-Frit wordt hard gewerkt aan 
de komende succesactie. Zoals elk 
jaar willen we van de Week van de 
Friet (eind november-begin december) 
opnieuw een klapper maken. Deze 
actie loopt in samenwerking met De 
Zondag en via Fritkotactie.be. We 
willen de klant weer verwennen met 
de keuze uit een gratis snack of een 
blikje Jupiler. Binnenkort ontvangen 
alle Best-Frit frituren hierover meer 
informatie. Al iets om naar uit te kĳ ken!

Best-Frit placemats 
(gratis)
Alle Best-Frit frituren krĳ gen deze 
maand weer gratis nieuwe place-
mats. Deze keer zĳ n de placemats 
gemaakt in samenwerking met de 
bekende sauzenfabrikant Heinz. Ook 
horen er weer aangepaste posters bĳ  
het aanbod. Best-Frit lidmaatschap 
rendeert, dat is duidelĳ k.

Meegenieten van al die voordelen? 
Overtuigd van de kwaliteit van uw 
zaak? Vraag dan nu uw Best-Frit 
erkenning via info@bestfrit.be of 
spreek uw grossier aan.

Placemats BestFrit 2018 - versie 2.indd   1

17-08-18   14:04

ONTDEK NU MEER 
OVER ONZE KWALITEIT 
EN STRAFFE ACTIES OP 
WWW.BESTFRIT.BE

SMAKELIJK

BF placemat_A4_Heinz.indd   1

29/08/18   09:56



7

€ 2,72

€ 6,88

€ 15,03



€ 10,92

€ 13,04

€ 6,47

€ 5,61



Product   in   de   kijker

Pauwels Sauzen investeert 
in smaak en kwaliteit
Sauzen zijn voor de 
snacksector een belangrijk 
element om zich te 
onderscheiden voor de klant. 
Die klant kan vandaag kiezen 
uit een gigantisch aanbod. 
Daarom maakt Pauwels Sauzen 
met een regionale aanpak 
op maat het verschil. “Het 
smaakpalet in Vlaanderen 
en Wallonië toont duidelijke 
verschillen”, weet Joeri 
Vandermeeren. “Zo genieten 
onder andere kruidige 
sauzen veel meer bijval in het 
Zuiden van ons land, terwijl 
in Vlaanderen vaak minder 
pikant gegeten wordt. Naast 
vele andere troeven zoals 
productkwaliteit, variatie en 
persoonlijke service, is die 
regionale marktkennis bij ons 
van grote waarde.”

“Met een commercieel team van maar 
liefst 8 vakmensen die de foodservice 
professionals in ons land ondersteu-
nen”, gaat Joeri Vandermeeren verder, 
“staan we voortdurend in contact 
met onze klanten. Wĳ  zĳ n er immers 
van overtuigd dat we hen pas goed 
kunnen helpen als we dezelfde taal 
spreken, letterlĳ k maar ook fi guurlĳ k. 
Onze klanten kunnen zo steeds terecht 
bĳ  iemand die de lokale voorkeuren en 
gewoontes kent. Dat boezemt vertrou-
wen in aan beide kanten.”

PROFILEREN
Met de doorgedreven aandacht voor 
regionale voorkeuren is het geen toe-
val dat Pauwels Sauzen een breed 
gamma sauzen aanbiedt, met meer-
dere varianten per soort. “Onder meer 
daarom hebben we ook vĳ f verschillen-
de soorten mayo in ons gamma: voor 
ieder zĳ n smaak en een product op 
maat van het type toepassing. Ook een 
Andalouse moet in Wallonië pittiger en 
donkerder zĳ n dan in Vlaanderen. Drie 
variaties in Andalouse is daarvan het 
gevolg bĳ  ons: de traditionele Anda-
louse, een pikantere Andalouse Chef 
en een kruidige Andalouse met stukjes 
ui. Als producent hebben we oor voor 
dergelĳ ke signalen uit de markt. 
Voor een frituuruitbater, broodjeszaak 
of snackbar zĳ n sauzen één van de be-
langrĳ kste elementen om zich mee te 
profi leren en dus is het eerder logisch 
om als producent in te zetten op dat 
soort persoonlĳ k contact met onze 
klanten.”

EXCLUSIEF
Het maatwerk maakt dat Pauwels 
Sauzen de professionele markt op 
gaat met meer dan 40 verschillende 
sauzen. Het aanbod gaat van klassie-
kers als verschillende soorten mayo-
naise en ketchup tot speciaalsauzen 
als Toscaanse saus, truffelmayonai-
se en harissa. “Alle sauzen onder het 
label Pauwels zĳ n exclusief bedoeld 
voor de foodservice”, benadrukt Joe-
ri. “Onze focus ligt uitsluitend op de 
ondersteuning van professionele 
gebruikers. Als extraatje hebben we, 
zoals bĳ voorbeeld met ons eigen wie-
lerteam, enkele initiatieven lopen om 
ook bĳ  de uiteindelĳ ke consument in 
beeld te komen. Daarbĳ  vermelden we 
wel steeds dat onze sauzen alleen bĳ  
de professionals te vinden zĳ n. Op die 
manier genieten onze klanten van ex-

tra mond-tot-mondreclame voor hun 
zaak. Dat onze keuze op veldrĳ den is 
gevallen destĳ ds, is geen toeval. Deze 
sport staat dicht bĳ  het volk, net zoals 
wĳ  dicht bĳ  onze klanten staan, en je 
vindt er de snacks en frieten die bĳ  ons 
merk passen.”

LOKKEN
Niet toevallig ziet Pauwels Sauzen het 
versterken van de sector als een be-
langrĳ ke missie. “Doorheen de voorbĳ e 
jaren kwamen de frituur- en snacksec-
tor toch wel onder druk”, beseft Joe-
ri. “De consument heeft steeds meer 
keuzemogelĳ kheden. Wĳ  willen hen 
vanuit onze kennis mee in de richting 
van de frituur, broodjeszaak of snack-
bar krĳ gen. Zo maakten we een spe-
ciale Andalouse waarvoor we in zee 
gingen met De Romeo’s, één van de 
populairste muziekgroepen in Vlaande-
ren. Hun naam alleen al lokt mensen 
weer naar de frituur. Natuurlĳ k werkt die 
naam niet in Wallonië. Daar heet deze 
saus dan ook Andalouse Spéciale.”



info
Vaartstraat 176, 2520 Oelegem, 03 475 04 75

Nieuwe website om u nog beter te bedienen

Sinds begin september heeft Pauwels Sauzen ook een nieuwe website die speciaal op maat van de foodservice 
professionals is ontwikkeld. “Zo kunnen onze klanten op het moment dat hen past ontdekken welke sauzen, 
vetten of verpakkingen een plaats verdienen in hun zaak. Daarnaast willen we met extra info nog meer online 
ondersteuning bieden.”

Met de nieuwe website wil Pauwels Sauzen onderlĳ nen dat ze effectief op alle manieren ten dienste staan van de 
professionals uit de foodservice. “Met deze site kan de uitbater rustig naar ons aanbod kĳ ken op het moment dat 
het hem of haar het beste schikt”, zegt Joeri Vandermeeren. “Een professional in foodservice heeft immers geen vaste 
agenda. Daarom hebben we intensief gewerkt om hen een platform aan te bieden dat men kan consulteren wanneer 
men dat zelf wenst. Op basis daarvan kan er dan contact worden opgenomen met ons team of zelfs rechtstreeks 
besteld.”

ERVARINGEN
Maar de site gaat verder dan een groot online uit-
stalraam. Er staan ook serveertips en suggesties 
op waar professionals inspiratie kunnen uithalen om 
hun eigen menu aan te dikken. U zal er ook artikels 
vinden over ingrediënten, acties voor bepaalde pro-
ducten, foto- en videoreportages van klantbezoe-
ken of van events. Op die manier wil de webstek de 
kans bieden om te leren uit ervaringen van collega’s. 
De sociale media zoals Facebook, Instagram en 
LinkedIn zullen die inhoud nog verder verspreiden.

Klik op www.pauwels-sauces.be en ontdek het 
allemaal zelf.

5 VERPAKKINGEN
Als producent die de sector wil 
versterken, zoekt Pauwels ook steeds 
naar de beste manier om uw zaak te 
ondersteunen. Dat begint met een 
breed aanbod aan verpakkingen. 
Van sommige producten zĳ n er vĳ f à 
zes verschillende formaten. Pauwels 
Sauzen biedt deze varianten aan: een 
knĳ pfl es van 1 liter, PET bokalen van 3 
liter, 5 liter Bag-in-Box verpakkingen, 
cans van 6 liter, een Sausmaster van 
7,5 liter en emmers van 10 liter. Telkens 
met de passende pompen waar nodig 
voor een optimaal gebruiksgemak.

BAG-IN-BOX
“Ons commercieel team adviseert de 
uitbaters over de verpakking die het 
beste past bĳ  hun verbruik per saus”, 
vertelt Joeri Vandermeeren. “Daarbĳ  
houden ze dus in de eerste plaats 
rekening met wekelĳ ks verbruik, maar 
ook met het gebruiksgemak en de 
opstelling in de zaak. Daar waar niet 

zoveel plaats is, kan men soms beter 
met knĳ pfl essen werken die in een 
handige display bĳ  elkaar staan. In grote 
zaken zĳ n de Bag-in-Box en emmers 
vaak gevraagd. Wĳ  zien al lange tĳ d 
een sterke groei voor die Bag-in-Box 
verpakking, een heus succesnummer 
in ons aanbod. Het voordeel ervan 
is dat je geen productverlies hebt 
en ook weinig afval. De zak kan 
volledig uitgeknepen worden en is snel 
vervangen, waardoor je steeds met een 
gloednieuw product kan herstarten.”

PROMO
Dankzĳ  het grote commerciële team 
en hun jarenlange expertise slaagt 
Pauwels Sauzen er in om de markt 
heel goed op te volgen. “In België zĳ n 
er bĳ  benadering 4.500 frituren. Met 
ons commercieel team kunnen we de 
meeste zaken frequent bezoeken. 
Op die manier weten we wat er leeft 
en kunnen we zien waaraan men nood 
heeft. Dat gaat van nieuwe smaken of 

verpakkingen tot het nodige promo- en 
decoratiemateriaal voor de zaak zelf.”

KWALITEIT
Het hele verhaal van ondersteuning 
en betrokkenheid bĳ  de ondernemers 
in de foodservice vertrekt natuurlĳ k 
vanuit een sterk productgamma. 
Daar staat naast variëteit natuurlĳ k 
de productkwaliteit op nummer één. 
“Op het gebied van smaak en kwaliteit 
sluiten wĳ  geen compromissen”, 
beklemtoont Joeri Vandermeeren. “Het 
begint met kwalitatieve ingrediënten. 
Zo gebruiken we geen aroma maar 
échte whisky in onze cocktailsaus en 
vind je in onze truffelmayonaise échte 
stukjes truffel. We gebruiken verder ook 
alleen de beste zongerĳ pte tomaten, 
want die hebben een intens aroma 
en een dieprode kleur. En natuurlĳ k 
eisen we een perfect rapport voor 
kwaliteitsnormen. Dat bewĳ st onze 
certifi cering door BRC en IFS.”



© 2018  The Coca-Cola Company. “Coca-Cola zero sugar” and “Coca-Cola original taste” are registered trademarks of The Coca-Cola Company. ER/VU – 
Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl/bvba - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420. 

* 1 aanbieding per outlet / 1 offre par outlet
* Geldig van 8 tot 28 oktober 2018 en zolang de voorraad strekt / Valable du 8 au 28 octobre 2018 et jusqu’à épuisement des stocks

+ =
Bij aankoop  van / à l’achat de
2 x 30 Pack Coca-Cola Can 33cl
2 x 30 Pack Coca-Cola Zero Sugar Can 33cl

1 x 30 Pack Coca-Cola Can 33cl
GRATIS / GRATUIT
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Rudy Van Bergen

NIVEAU
“Wel iets helemaal af”, beklemtoont hij. “Want dit is geen frituurtje meer. Er is een 
mooie zaal aan en een terras van een niveau zoals je het zelden ziet bij een frituur. 
Dat was ook mijn plan. Ik wou een frituur waarin de mensen niet meer het gevoel 
hebben dat ze in een frituur zitten. Want iedereen weet: vroeger gingen mensen 
makkelijk twee keer per week op restaurant. Vandaag is dat nog één keer en 
gaat men de tweede keer liever naar de betere frituur.”

KAART
Rudy gaat er prat op dat zijn klanten kunnen kiezen tussen de klassieke frituurhap, 
klaargemaakt volgens de regels van de kunst, en een schotel die in een goede 
brasserie niet zou misstaan. “Ik heb geen zeer uitgebreide kaart”, vertelt hij. “Ik 
bied wel kwaliteit met de klassieke gerechten, pasta’s en salades, maar ook een 
paar lekkere gerechten op de grill, zoals een superbrochette en een paar soorten 
spareribs.”

BIOBIEFSTUK
De trots van frituur ’t Hasselt zijn de steaks. “Van het allerhoogste niveau, al zeg 
ik het zelf”, lacht Rudy. “Een klant zei onlangs nog: ik eet alleen hier steak en 
in mijn favoriete restaurant in Knokke. Leuk om te horen. Ik haal mijn steaks in 
Aarschot, bij een bioboer die uitstekende kwaliteit levert. Dat vlees is zo mals en 
vrij van vet. Daarvoor komen de mensen speciaal naar hier.”

zaak   in   de   kijker

Toch nog nieuwe frituur gestart 
na ‘frituurpensioen’
“Ik wou een frituur waar je niet denkt dat je in een frituur bent”

Na meer dan 35 jaar friet 
bakken had Rudy Van Bergen 
er genoeg van. Maar enkele 
maanden na de verkoop van zijn 
zaak in Genk, begon het al te 
kriebelen. Het ‘frituurpensioen’ 
was het blijkbaar toch ook niet. 
Waardoor Rudy nu zaakvoerder 
is van een gloednieuwe frituur 
met grote gelagzaal. “Ik doe het 
op een ander tempo”, lacht de 
trotste uitbater. “Maar stilzitten 
is toch mijn ding niet.”

Als jonge kerel begon Rudy, die nu 59 
lentes telt, met een studentencafé in 
Genk. “In 1994 begon ik de combinatie 
café-frituur”, blikt hij terug. “In 2002 deed 
ik alleen met de frituur verder. Tot ik dik 
twee jaar geleden een aanbod kreeg 
dat ik niet kon weigeren en ik de zaak 
verkocht.”

Maar dat ‘frituurpensioen’ kwam iets te 
vroeg. Na een paar maanden kon Rudy 
gelukkig aan de slag voor het verbouwen 
van een pand in Bree om er de dansschool 
van zijn dochter in te richten. Omdat een 
stuk van het gebouw niet gebruikt werd 
voor de dansschool, besloot Rudy er een 
nieuwe frituur te beginnen.



contact
Frituur 't Hasselt, 't Hasseltkiezel 19a, 3960 Bree

089 20 60 60
https://www.facebook.com/Frituurthasselt/

ONTDEKKEN
Intussen is de nieuwe zaak ongeveer anderhalf jaar 
open. Op die tijd bouwde Rudy al een goed cliënteel 
op. “De zaak ligt niet in een stads- of dorpskern”, weet 
hij ook. “Dat maakt dat het wat meer tijd vraagt om 
de zaak te laten ontdekken. Ik heb nu ongeveer 
60% vast cliënteel. Dankzij mijn klantenkaarten zie ik 
dat toch heel wat mensen van wat verder weg tot hier 
komen om te eten. De andere 40% zijn passanten 
langs de drukke verkeersweg tussen Bree en Kinrooi. 
En ook veel toeristen in de zomer.”

FACEBOOK
Qua promotie deed Rudy een inspanning voor de 
opening. “Daarna wist ik dat het van de mond-tot-
mondreclame moest komen. Die doet haar werk, 
maar het vraagt gewoon tijd. Ik geloof niet fel in 
reclame maken. Ik heb wel een website en een 
Facebookpagina. Maar vraag me daar niks over. Dat 
doet mijn dochter voor me. Ik besef dat het belangrijk 
is, maar dat is toch niks meer voor mij.”

VRIJHEID
Op de vraag of hij geen spijt heeft van de onderbreking 
van zijn frituurpensioen na de verkoop in Genk, 
antwoordt Rudy negatief. “Ik geef wel graag toe dat ik 
het op een andere manier doe. Ik heb een heel goede 
vaste medewerker, waardoor ik niet ieder moment hier 
moet zijn. Ik wil toch wat meer vrijheid behouden en 
geen 13 uur per dag meer draaien. Dankzij hem lukt 
dat ook zeer goed. Zonder hem zou ik hier niet aan 
begonnen zijn. Hij werkt alsof het zijn zaak is. En ja, ik 
doe dit nog graag. Vooral omdat ik zo tevreden ben 
over de inrichting. Wie hier gaat zitten, heeft niet het 
gevoel in een frituur te zitten.”

AFRUIMEN
Goed personeel vinden: ook voor ’t Hasselt is dat 
een probleem. “Ik zoek bijna continu naar mensen. 
Jongeren die in het weekend willen werken. In onze 
tijd was dat evident. Vandaag is dat anders. Dat valt 
me toch wat tegen. Wat me ook tegenviel, omdat ik 
dat had onderschat: met dit type zaak heb je relatief 
weinig meeneemklanten. Bijna iedereen gaat zitten. 
Dat opdienen en afhalen en alle opruimwerk… Daar 
sta ik toch van te kijken.”

Spijt over zijn tweede leven in het frituurvak heeft 
Rudy duidelijk niet. “Omdat ik het met een andere 
filosofie doe dan vroeger, bevalt dit leven me wel. Het 
is nog altijd fijn als klanten tevreden buiten gaan. Ik 
blijf nog wel even bezig. Maar als er natuurlijk een bod 
binnenwaait, zoals een paar jaar geleden voor mijn 
zaak in Genk… Dan…”

“Ik wil wel eens ‘Best-Frit Frituur 
van het Jaar’ worden”
 
Frituur ’t Hasselt is intussen ook één van de 200 
Best-Frit frituren in het land. “Een bewuste keuze. 
Ik wou mij onderscheiden van de anderen als kwa-
liteitszaak”, klinkt het.

“De erkenning hangt in de buurt van de kassa”, zegt eige-
naar Rudy. “Ik vind dat die mag gezien worden. Veel wordt 
daar niet over gepraat door de klanten. Maar ik ondervind 
dat het Best-Frit label toch bekend is en vertrouwen 
schenkt.”

De keuze om de erkenning aan te vragen was strategisch. 
“Je moet je als beginner kunnen onderscheiden”, weet 
de zaakvoerder. “Met een nieuwe zaak, met een hypermo-
derne installatie en inrichting, weet je dat je qua hygiëne 
en kwaliteit goed zit. Dat er op enkele kilometers van hier 
een collega is die al twee keer de titel ‘Best-Frit Frituur van 
het Jaar’ won, prikkelt me wel. Zij hebben een heel mooie 
zaak, die een beetje te vergelijken is met de mijne. Ja. Ik 
zou graag eens laten zien dat ik die titel ook kan behalen.”
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De kortingen in dit magazine worden verrekend op uw factuur.*


