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Het terras op:
we mogen weer!
Het terrasseizoen is dit jaar veel later dan normaal van start gegaan. Dankzij de 
coronacrisis was het lang niet mogelijk om terrassen te bezoeken. gelukkig is die 
ellende nu eindelijk achter de rug. gelijk vanaf 1 juni hebben veel horecagelegenheden 
de terrassen alweer geopend. uiteraard rekening houdend met de geldende maatregelen. 
Okido levert hier graag een bijdrage aan met de stijlvolle outdoor collectie voor 2020. 

Blikvangers van elk terras
Parasols zijn vaak het eerste wat de bezoe-
ker ziet en daarom een belangrijk onderdeel 
van uw terras. Ze beschermen de gasten 
niet alleen tegen de felle zon, maar bieden 
ook bescherming wanneer er plotseling een 
bui uit de lucht komt vallen. Okido heeft een 
uitgebreid aanbod aan parasols die direct uit 
voorraad leverbaar zijn. De parasols zijn in 
verschillende kleuren leverbaar. De afmetin-
gen variëren van 300x300 cm tot 700x700 
cm. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillen-
de vormen: vierkant, rechthoekig of rond. 
Wat de stijl of omvang van uw terras ook is, 
Okido heeft er een geschikte parasol voor. 

Terrasmeubilair
Naast parasols heeft Okido een uiterst 
gevarieerd assortiment aan terrasmeubilair. 
Vrijwel de hele terrascollectie is uit voorraad 
en dus op korte termijn leverbaar. De terras-
stoel Barcelona is een prachtige stoel met 
een houten look en een aluminium frame in 
de kleuren zwart en zilver. Het handige aan 
deze stoelen is dat ze makkelijk stapelbaar 
zijn en dus eenvoudig om op te bergen. Door 
deze stoelen te combineren met de gelijk-
namige Barcelona terrastafels creëert u een 
prachtig totaalplaatje dat niet alleen comfort 
biedt, maar er ook nog eens goed uitziet. 

Interieur net zo belangrijk als 
exterieur
Uw terras mag dan wel de blikvanger van 
uw gelegenheid zijn, ook dient het interieur 
van uw zaak goed ingericht zijn. Ook dit valt 
onder de specialiteit van Okido. Door func-
tionaliteit en sfeer tot in perfectie te com-
bineren, dragen wij bij aan het comfort van 
uw klanten. Ons indoor assortiment wordt 
aangevoerd door de Demi en Mabel stoelen. 
De Demi stoel is bekleed met een prachtige 
luxe velvet stoffering voor een klassieke 
uitstraling. De stoel Mabel is een trendy 
stoel met een zwart metalen frame en zit- en 
rugleuningen die gestoffeerd zijn met kunst-
leder. Deze stoelen zijn ook verkrijgbaar als 
barkrukken, waardoor u uw barmeubilair en 
uw gewone zitmeubilair fraai kunt combine-
ren. Of het nu om binnen- of buiteninrichting 
gaat, bij Okido bent u aan het juiste adres.

www.okidobv.nl  
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Het is zomer!
na hier en daar een bui is het nu dan toch 
echt zomer! We kunnen nu nog meer 
genieten van het buiten zijn en van de 
heerlijke terrassen. We gaan er niet te 
veel over zeggen, dat wordt al genoeg 
gedaan. Maar één ding is zeker: het 
terras was nog nooit zo belangrijk. na de 
lockdown van voorjaar 2020 kunnen we, 
nee, moeten we, heel veel goed maken. 
Binnen is dat nog wat beperkt, maar bui-
ten kunnen we losgaan.

De meeste gemeenten zijn soepel, als het 
gaat om het tijdelijk vergroten van het terras. 
Met een goed plan en medewerking van 
de buren wordt in de meeste gevallen een 
vergroting van het terras toegestaan.

Terras moet opvallen
Maar ook het terras moet zich onderscheiden 
zodat de keuze op jóuw terras valt en niet op 
het terras aan de overkant. We komen er dus 
niet met een beige terras op een grijs trottoir 
met allemaal dezelfde tafels en stoelen. Mooi 
in balans, veilig, maar ook tamelijk saai en 
weinig spannend… Het terras moet opvallen, 
knallen. Of jong zijn, chique zijn, stoer zijn. Het 
moet de unieke identiteit van je bedrijf laten 
zien.

Goed terrasplan
In veel gevallen wordt er dus ook voor het 
terras een plan gemaakt. Pauline de Schepper 
van Studio de Bruyn doet dat vaker: ‘In een 
goed plan zit variatie. Hoge zit, lage zit, lounge-

hoeken, schaduwplekken, zonplekken, in de 
wind of uit de wind en looppaden. Genoeg 
ruimte voor het personeel om comfortabel te 
kunnen werken. Daarnaast speelt kleurkeuze 
een hele grote rol. Volgens de trendwatchers 
binnen de interieurbranche “herontdekken 
we de natuur”. Een veilige uitspraak, want de 
botanische trend is niet bepaald nieuw. Ook 
niet nieuw is het gebruik van natuurlijke ma-
terialen zoals (natuur)steen, glas, hout, rotan, 
en staal. Dat blijven we nog wel even zien. 
Maar om toch onderscheidend te zijn, worden 
de accentkleuren dus steeds belangrijker. Die 
gaan de identiteit bepalen. Als ontwerpbureau 
in de horeca houden we ons veel bezig met 
het vertalen van identiteiten naar kleuren en 
materialen. Zowel voor binnen als voor buiten’.
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Voor een Japans restaurant is Rick de Bruyn 
momenteel bezig met een terrasontwerp op 
het water. Wat een geweldige opdracht! Het 
ontwerp is in de stijl van het bestaande ge-
bouw, maar onderscheidt zich duidelijk met 
de eilandjes en de pergola’s. Het doet zeker 
Aziatisch aan en geeft een extra beleving 
aan de gast.

Regionale trekker
Een ander mooi project is een groot terras 
aan het water bij een bungalowpark/zalen-
centrum. Een spel met twee kleuren houten 
vloeren geeft discipline aan de tafelopstel-
ling, net als een aantal vaste elementen. 
Er zijn mooie grote boomtafels voor 8 
personen en zelfs een boomstamtafel voor 
14 personen. En natuurlijke talloze viertjes 
en tweetjes die ook gecombineerd kunnen 
worden. BBQ-plaatsen en halfhoge tafels 
met krukken en niet te vergeten een heel 
aantal grote én kleine loungehoeken. Pauli-
ne: ‘Verschillende kleurgroepen zorgen voor 
een zomergevoel. Hier is het altijd vakantie! 
Verassend is de plafondschildering onder 
de overkapping en ’s avonds ontstaat een 
sprookjesachtige sfeer door de lichtjes in de 
bomen en de verlichte bollen in het water. Dit 
terras biedt zoveel mogelijkheden en is zo 

aantrekkelijk, dit wordt zeker een regionale 
trekker!

Studio de Bruyn ontwerpt niet alleen “grote” 
terrassen. Ook voor kleine terrassen maakt 
men plannen. En soms kan met het vervan-
gen van enkele stoeltjes of kussentjes al heel 
veel bereikt worden. Heel Holland kleurt!

Momenteel is Studio de Bruyn alweer druk 
met diverse interieurontwerpen voor het 

najaar. Een goed ontwerp heeft tijd nodig 
maar verdient zich terug in de uitvoering 
en uiteindelijk in de resultaten. De meeste 
uitvoerende bedrijven zitten al maanden van 
tevoren vol. Je kunt dus niet vroeg genoeg 
beginnen met plannen maken!

Studio de Bruyn
Projekt & Interieurarchitektuur
www.studiodebruyn.nl 
T 010-4136577
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InBeTween 
tussenschermen 
van Satelliet
inBetween by Satelliet is een productlijn tussenschermen die ge-
richt is op ‘safer together’. Het gaat om tussenschermen in diverse 
uitvoeringen die zowel binnen als buiten kunnen worden toegepast. 

De InBetween kan overal tussen tafels worden opgesteld en geeft 
gasten en medewerkers zo een veiliger en geborgen gevoel. Het is 
juist dit gevoel dat volgens Satelliet de aanvullende betekenis van een 
gastvrije inrichting is geworden. 

Verplaatsbare scheidingswand
Het begon met de eerste variant: de InBetween Indoor Column. Dit is 
een verplaatsbare scheidingswand van gerecycled karton en recycle-
baar kunststof. Een tussenscherm dat niet de anderhalve meter aan-
duidt, maar zorgt voor afscherming. Deze variant is naast lichtgewicht 
ook makkelijk toepasbaar in iedere setting, eenvoudig in elkaar te zet-
ten en flexibel op te stellen door de meegeleverde kolom en tafelstan-
daard. De InBetween Indoor Column wordt per 4 stuks geleverd voor 
een setprijs van € 100 (incl. verzendkosten, ex BTW). De Inbetween 
Indoor Columns kunnen worden besteld in de webshop. Schaft een 
klant in de toekomst meubilair aan bij Satelliet Meubelen, dan krijgt 
deze het volledige aankoopbedrag van de InBetweens retour.

www.safertogether.nl 
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Bartafel met 
gezelligheidsgarantie
De stoere en oerdegelijke bartafel van nJOJ Dutch Design is van 
hout en aluminium en heeft stijl. De bartafel staat binnen een 
minuut dankzij het unieke kliksysteem en bevat handige extra’s. 
De haken onder het tafelblad bieden plaats aan een jas of tas. 
Dankzij de juiste stahoogte en comfortabele voetsteunen staat 
men net zo relaxed als aan de bar van het favoriete café. 

Doordacht, demontabel en fraai
De NJOJ bartafel bestaat uit een massief dennenhouten blad met 
lichtgewicht aluminium poten. De tafel is leverbaar in 2 maten (60 x 
140 cm of 60 x 180 cm) en heeft een leunhoogte van 108 cm. Dankzij 
de kunststof afwerking van de poten is de tafel zowel binnen als 
buiten te gebruiken. Opzetten en afbreken is een fluitje van een cent; 
met het unieke kliksysteem is de tafel binnen een minuutje klaar voor 
gebruik. De NJOJ bartafel is goed te hanteren en zonder gereedschap 
volledig te demonteren. Hij is makkelijk op te bergen en neemt opge-
slagen weinig plaats in. Het 
aluminium onderstel kan
optioneel worden gepoedercoat
in matzwart of hoogglans zwart.

www.njoj.nl
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Draadloze tafellamp 
De ‘lampe-à-porter’ tafellamp Poldina is draadloos en oplaadbaar. Hij is 
gemakkelijk te verplaatsen en ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik. 
Met een batterijduur van minstens negen uur en een handige dimfunctie 
bied je gasten altijd een sfeervolle beleving. Voor ieder terras en elke gele-
genheid is er de keuze uit diverse trendy kleuren die perfect passen bij de 
omgeving, zoals koper, oudroze en zachtgroen. Deze unieke lichtbron van 
het innovatieve Italiaanse merk Zafferano is exclusief verkrijgbaar voor de 
horeca bij Bender Foodservice Equipment in Den Haag.

www.bender.nl/accessoires/zafferano

Uitgekiende 
horecaschermen 
The Social Screen heeft een serie uitgekiende schermen ontwik-
keld die tegemoetkomen aan de huidige eisen en wensen voor 
social distancing. De plexiglas schermen bieden een positieve 
bijdrage aan de veiligheid en het comfort in horecabedrijven. 

Los van de fysieke barrière die een scherm opwerpt, moet men zeker 
niet voorbijgaan aan de geruststellende effecten. Gasten voelen 
zich nu eenmaal comfortabeler bij de gedachte dat ze niet in direct 
contact staan met mensen waarvan ze niet kunnen beoordelen of er 
een besmettingsrisico bestaat. Vanuit deze gedachte ging The Social 
Screen de dialoog aan met horecaondernemers om te brainstormen 
over hoe plexiglas schermen zouden kunnen bijdragen aan het ‘run-
nen’ van een restaurant in Corona-tijden. 

Zo flexibel als de horeca zelf
Elke horecaondernemer zal beamen dat het flexibel kunnen configure-
ren van tafels en tafelschikkingen van groot belang is. Tafels moeten 
aaneengesloten kunnen worden, uit elkaar geplaatst kunnen worden 
en, zo nodig, opgedeeld kunnen worden. Schermen moeten deze 
‘bewegingen’ eenvoudig kunnen volgen en het liefst zo min mogelijk 
vloerruimte innemen. Voor een 3-tal veelvoorkomende ‘horeca-proble-
men’ zijn er oplossingen bedacht.

Restaurant scherm
Verreweg de meest voorkomende situatie in een restaurant is de 
vierkante tafel die los of in serie opgesteld wordt. In samenwerking met 
horecaondernemer Sven Sallearts werd een tekentafelconcept uitge-
werkt tot een scherm dat vele voordelen kent. Zo wordt het direct aan 
de tafel bevestigd met een ophang-beugel en neemt dus geen vloer-
ruimte in beslag. Het scherm is in een handomdraai los te koppelen.  

Het D-Screen biedt een ideale oplossing voor lange tafels. Een gesti-
leerde RVS-tafelklem met plexiglasbeugel stelt de horecaondernemer 
in staat om op zeer flexibele wijze lange tafels op te delen al naar 
gelang de groepsgrootte. 

www.thesocialscreen.eu
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Eigen vloer ontwerpen 
met Forbo’s nieuwe 
Eternal collectie
Forbo Flooring presenteert haar nieuwe Eternal vinylcollectie. Doordat Eternal naad-
loos aansluit bij de specifieke functie van een ruimte, kunnen gebruikers zich er vrij en 
zorgeloos bewegen. De beschikbare kleuren en designs zijn zo gevarieerd, dat in iedere 
ruimte de gewenste sfeer kan worden gecreëerd. 

De nieuwe Eternal collectie biedt onder 
andere een volledig nieuwe en stralende Co-
lour-lijn en verrassend vernieuwende hout-, 
beton-, marmer- en terrazzodessin. Boven-
dien kan men zelf de eigen vloer ontwerpen 
met Eternal Digital Print. Daarmee levert 
Forbo een - in de markt - ongekende, super-
scherpe en levendige printkwaliteit. Daar-
naast heeft Forbo’s eigen Design Studio vier 
basisdesigns gemaakt die de klant zelf kan 
personifiëren met kleur- of dessinkeuzes.
 
Veel kleurvariaties
De speelse ontwerpen Colourful Planks, Ter-
razzo, Paint en Rainbow kunnen naar wens 
worden aangepast en voegen gegarandeerd 
kleur toe aan elke ruimte. De kleuren zijn 

speciaal ontwikkeld om te combineren 
met de overige kleurstellingen in de Eter-
nal collectie. Degenen die liever hun eigen 
vloer ontwerpen, kunnen nu al vanaf 12 m2 
bij Forbo terecht. Forbo’s nieuwe digitale 
printer, die werkt met UV-inkt en LED, levert 
topkwaliteit. 

Veel voordelen
Een Eternal vloer gaat gemakkelijk een leven 
lang mee. Dit is onder andere te danken aan 
de PUR Pearl-toplaag die de vloer beschermt te-
gen slijtage en krassen. Hij is eenvoudig schoon 
te maken en onderhouden. Bovendien spreekt 
Eternal Forbo’s eigen kleurentaal en daarmee is 
de collectie makkelijk te combineren met Step 
anti-slip, vinyl en andere Forbo collecties. 

Tot slot wordt Forbo’s Eternal steeds duur-
zamer. Zo is de rug voor 60% gemaakt 
van hergebruikt materiaal uit Forbo’s eigen 
productieproces. Daarnaast wordt de vloer 
geproduceerd met hernieuwbare energie, wordt 
al het productieafval door Forbo hergebruikt, is 
Eternal 100% ftalaat-vrij en heeft de vloer een 
heel laag emissieniveau. 

www.forbo-flooring.nl/eternal
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Met die grote vaat,
Heb ik je veel

centen bespaard
Of heeft u het nog niet?...

VMS: De absolute
vaatwasmachine specialist

van Nederland
T 035-538 8855

www.vaatwasmachinespecialist.nl
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Animo introduceert OptiBean 4 Touch 
De succesvolle OptiBean serie van Animo heeft er een nieuw model bij: 
de OptiBean 4 Touch. Deze machine bezit alle eigenschappen voor de 
perfecte kop koffie. De OptiBean 4 Touch heeft t.o.v. haar voorganger 
één extra instantcanister. Hierdoor zijn nóg meer receptcombinaties 
mogelijk en is de OptiBean 4 Touch de ultieme krachtpatser in het ver-
se koffiesegment. De canisters zijn te vullen met diverse ingrediënten 

zoals recepten met topping, choco-
lade, suiker, instant (decafé) koffie 
of soep. Door het extra canister te 
vullen met instant (decafé) koffie 
zet men razendsnel een complete 
kan koffie.  De OptiBean is in alle 
opzichten gebruiksvriendelijk. Hij 
is gemakkelijk te plaatsen, vraagt 
weinig onderhoud en de bediening 
is eenvoudig, zodat iedereen zijn 
eigen perfecte koffie kan maken.  

www.animo.eu

Ruime collectie 
harmonicadoeken 
bij Garden online
De Garviks harmonicadoeken van Garden online zijn gemaakt van wa-
terdicht polyester en voorzien van een Dupont teflon laag ter bescher-
ming. Het dicht geweven harmonicadoek heeft ook een waterafsto-
tende laag, zodat uw gasten tijdens een kleine regenbui droog kunnen 
blijven zitten en genieten van de buitenlucht. Dat de doeken in Europa 
geproduceerd worden is duidelijk te zien aan de perfecte afwerking. 
Het filtert UV-licht tot ca. 97%. De harmonicadoeken van Nesling en 
Garviks zijn gemaakt van een zeer sterk geknoopt HDPE doek. Deze 
bieden tot 95% bescherming tegen schadelijke UV stralen en geven 
verkoeling bij warm weer. Tevens zijn de doeken eenvoudig te reinigen 
en schimmelwerend. Met de bijgeleverde montage handleiding is het 
harmonicadoek eenvoudig te installeren. Deze doeken zijn verkrijg-
baar in de kleuren antraciet, gebroken wit of zand. 

www.gardenonline.nl

Tafellinnen: mooi, rustgevend 
en extra hygiënisch
Een gedekte tafel met tafellinnen is niet alleen erg mooi maar ook extra 
hygiënisch. uit onderzoek blijkt dat tafellinnen resulteert in een vijf keer 
zo schoon tafeloppervlak. als de gast ziet dat na elk bezoek de tafel 
wordt voorzien van schoon linnen geeft dat het nodige vertrouwen. 

Bezoekers voelen zich welkom en snel op hun gemak. Kies daarom voor 
professioneel tafellinnen dat vakkundig wordt gereinigd. Restaurants die 
investeren in kwaliteitstextiel investeren in vertrouwen bij hun gasten.  

Luxe beleving
Industriële wasserijen zorgen voor onberispelijk, hygiënisch textiel. Pro-
fessioneel gesteven tafellinnen zorgt onbewust voor een luxe beleving. 
Het geeft ook een positief gevoel als gasten zien dat hun tafel met liefde 
en vakmanschap opgedekt wordt met fris tafellinnen. Bovendien is het 
aantrekkelijker om aan een gedekte tafel plaats te nemen, dan aan een 
tafeltje dat nog nat is van het reinigen.

Wellicht is het voor restaurants mogelijk om het Zuid-Europese sys-
teem van kosten per couvert te gaan toepassen. Gasten begrijpen in 
deze tijd maar al te goed dat er extra maatregelen nodig zijn die extra 
kosten met zich meebrengen. Alle maatregelen die bijdragen aan een 
ontspannen gevoel bij restaurantgasten doen ertoe.

www.dwl.be
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Alle dagen van 11.00 tot 18.00 uur

MECC MAASTRICHT
12-13-14 OkTOBER’20

BBB Maastricht gaat door en breidt uit met de BBB Horeca Summit
Inspirerende topondernemers en bestuurders uit verschillende horecasectoren gaan met elkaar in gesprek, delen hun 
ervaringen en toekomstvisie en behandelen vragen die leven bij de aanwezige horecaprofessionals. Stay tuned!

Ben jij horecatoeleverancier en wil jij deelnemen aan BBB Maastricht 2020?
Neem dan contact op met Bart of Dennie voor de mogelijkheden:
Bart 06 51 50 57 42 bart.korpershoek@mecc.nl
Dennie 06 10 85 97 94 dennie.janssen@mecc.nl

BBB20 adv Misset 230x300 0620 v3.indd   1BBB20 adv Misset 230x300 0620 v3.indd   1 09-06-20 - wk 24   13:4909-06-20 - wk 24   13:49
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Stijlvol en duurzaam nieuw strandhotel in Castricum

Breddels architecten heeft in samenwerking met petra kramer architect bna een stijlvol en duurzaam 
hotel ontworpen op het strand in Castricum. Strandhotel Zoomers is energieneutraal gebouwd met 
natuurlijke en duurzame materialen. Zo is het hotel gasloos en komt de elektriciteit uit zonnepanelen. 

De vloer een CO2-neutraal geproduceerde 
Marmoleumvloer van Forbo Flooring. Verder 
veel hout, glas, maar ook jute en riet. Het hotel 
bevindt zich naast strandpaviljoen Zoomers van 
dezelfde eigenaar. 

Eerste hotel aan strand
Een hotel aan het strand is uniek voor Castri-
cum. Toeristen zat in het kustdorp, maar een 

verblijfsaccommodatie aan zee, dat was er 
nog niet. De kamers zijn losjes en niet rechttoe 
rechtaan naast elkaar geplaatst. Geen saaie 
hotelgangen ook, maar open plaatsjes tussen de 
kamers, die allemaal andere afmetingen hebben. 
Vanuit de ’strandkamer’ kijk je uit op het strand 
en de zee. De goedkoopste kamer kost € 100 per 
nacht. Voor de duurste - waar je met zes man in 
kunt, inclusief tuin & hot-tub - betaal je € 300.

Duurzaamheid speelde een belangrijke rol in de 
keuze voor de Marmoleumvloer, maar ook de 
kleur, uitstraling, het gemakkelijke onderhoud en 
het ‘prettig voor de blote voetengevoel’ waren 
belangrijk. Uiteindelijk werd gekozen voor een 
Marmoleumvloer uit de Cocoa-collectie. Het feit 
dat in deze vloer cacaoschillen zijn geupcycled, 
een restproduct uit de cacao-industrie, maakt 
hem nog een stukje duurzamer. 

Bestelkiosk voor de horeca
uitkomst bij 1,5 m problematiek
Sinds 1 Juni kunnen horecagasten met inachtneming van de 1,5 meter afstand regels 
hun drankjes bestellen. als het aan de heren achter gymeyes ligt, doen we dat voortaan 
via hun nieuwe Kiosk. Het tech bedrijf uit Den Bosch lanceert een self serving kiosk die 
horecagelegenheden gaat helpen meer omzet te genereren in tijden van beperkingen.

Via de kiosk kunnen gasten eenvoudig een 
hapje of drankje bestellen, waarna er direct 
betaald kan worden. Daarna hoeft een mede-
werker deze alleen nog maar uit te serveren 
op een aparte tafel. We kennen de grote 

bestelzuilen al van fastfoodketens als McDo-
nalds, maar deze gaan gepaard met enorme 
investeringen. Daarom bedacht Mitchell 
Warmerdam (27), oprichter van Gymeyes, 
dat dit goedkoper en beter moest. 

Bestellen met 1,5 m afstand
Horecaondernemers moeten voldoen aan 
de gezondheidsregels van het RIVM en het 
kabinet. Dat is een hele uitdaging want meer 
afstand in de horeca houden betekent minder 
omzet maken. Daar probeert het bedrijf uit Den 
Bosch een verandering in te brengen. De kiosk 
zou niet alleen sneller moeten werken dan de 
traditionele manier van bestellen, maar ook 20% 
meer omzet opleveren. Volgens mede-eigenaar 
Melvin Beemer zou dat komen omdat het dy-
namische menu slimmer is dan de ouderwetse 
papieren kaart. “Wij kunnen het menu aanpas-
sen op basis van meerdere factoren zoals het 
weer, de dag en de tijd.” Daarnaast kunnen we 
extraatjes in het menu promoten die je broodje 
of kopje koffie nét iets lekkerder maken.”

www.gymeyes.com



Burg. Boumanstraat 1
4306 CP Nieuwerkerk (Zld)
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Voordelen van onze horeca terrasoverkappingen

● In iedere gewenste RAL kleur leverbaar

VERDIENTIJD

Verhoog uw omzet met een horeca
terrasoverkapping van Wesdijk Homestyle

● Leverbaar met verlichting en verwarming

● Op maat gemaakte terrasoverkappingen● Grote afmeting mogelijk

● Vaste en schuifbare terrasoverkappingen● Bescherming tegen zon, regen en wind



Jaargang 26 | juli 2020 MARKTAANBOD HORECA 17

Horeca summit
op BBB Maastricht
De horecavakbeurs BBB Maastricht, die wordt gehouden van 12 t/m 
14 oktober in MECC Maastricht, breidt uit en presenteert de BBB 
Horeca Summit. Dit is een directe reactie op de coronacrisis die de 
horecasector hard raakt. 

Gedurende thematische paneldiscussies verspreid over de 3 beursda-
gen komen inspirerende topondernemers en bestuurders uit verschil-
lende horecasectoren aan het woord. Samen gaan zij met elkaar in ge-
sprek, delen zij hun ervaringen en toekomstvisie en behandelen vragen 
die leven bij de aanwezige horecaprofessionals. BBB gaat voor ‘more 
horeca success’ en neemt ook nu haar verantwoordelijkheid voor een 
succesvolle horecasector. De BBB Horeca Summit is een initiatief om 
de horecaondernemers en -toeleveranciers ook na de coronacrisis 
overeind te houden, ze van het juiste advies te voorzien en ze met een 
positief gevoel en de juiste spirit weer naar huis te laten gaan.

Nieuwe werkelijkheid
De horeca heropend in een nieuwe werkelijkheid. Een aantal aspecten 
zal fundamenteel veranderen en horecaondernemers en -toeleve-
ranciers zullen in een nieuwe horecawereld terecht komen. Naast 
een hoop onzekerheid en financiële zorgen, is de mindset van de 
gasten veranderd en heeft de horeca te maken met veel (overheids)
maatregelen die ook na de coronacrisis van kracht zullen blijven. BBB 
beursmanager Silvie Slachter zegt hierover: ‘Horecaondernemers en 
toeleveranciers hebben het op dit moment zwaar en zijn op zoek naar 
antwoorden. Ze hebben behoefte aan positiviteit, een hulplijn, gede-
gen advies en creativiteit. Omdat niks doen geen optie is slaan wij nu 
de handen ineen door deze summit te organiseren en zo onze belofte 
‘more horeca success’ nog beter waar te maken.

www.bbbmaastricht.nl

Corona incheck-app maakt 
bezoekers registreren 
makkelijk en betrouwbaar
Sell View heeft een Corona incheck-app ontwikkeld voor de checkge-
sprekken die horeca-ondernemers met hun bezoekers moeten voeren. 
Met de betrouwbare Corona incheck-app kan dit systematisch, snel en 
persoonlijk. Sell View-oprichter Arno Torn wist meteen dat de software 
van zijn app geschikt is voor het checkgesprek. Torn: “De Sell View-
app bevat een slim vragenpad waarbij het antwoord op een vraag de 
volgende vraag bepaalt. De gebruiker hoeft ter plekke alleen meerkeu-
zevragen te beantwoorden. Dat vragenpad kan uit alle gewenste vragen 
bestaan, dus ook vragen over gezondheid. De ondernemer neemt zijn 
verantwoordelijkheid en garandeert zo met geringe actie de gezondheid 
van de bezoekers.” Met de Corona incheck-app bevragen medewerkers 
bezoekers om te beoordelen of zij hen welkom mogen heten of niet. Dit 
kan ter plekke of kort van tevoren mondeling via de telefoon. 

STËLZ eerste nederlandse 
‘hard seltzer’
Het Nederlandse drankmerk STËLZ lanceert als eerste een ‘hard seltzer’. 
In Amerika gaat de nieuwe drank de concurrentie aan met bier. Inmid-
dels wordt de omzet van de hard seltzer-markt in de VS geschat op $1,3 
miljard. De verwachting is dat deze in 2021 bijna verdrievoudigd zal zijn. 
Traditionele dranken staan steeds meer onder druk. Vooral millennials 
nemen niet meer met alles genoegen: “bier is te zwaar”, “van wijn word 
je slaperig” en “mixdrankjes zijn te zoet”. Het past in de huidige trend om 
gezonder en fitter te leven. De “hard seltzer” speelt in op deze trend: bruis-
water, ongezoet fruitaroma en 4,5% alcohol.  Met STËLZ is de hard seltzer 
nu ook verkrijgbaar in Nederland, van eigen bodem naar eigen receptuur.  
www.drinkstelz.com



Krijtborden - LED borden - Menukaarten - Menukasten - Wijndisplays

Bescherm uw 
medewerkers en 
gasten met onze 
koortsscanner en 
dispenser display
Dit geeft vertrouwen dat 
uw locatie een veiligere 
omgeving is om te bezoeken.

HORECAMENUBORDEN.NL

• Aan te passen naar eigen huisstijl
• Koortsscanner d.m.v. infrarood
• Scant de pols contactloos in 1 sec.
• Scanbereik vanaf 1 tot 20 cm 

• Inclusief een dispenser met sensor
• Op een stabiel en stevig display
• Verplaatsbaar
• Formaat 58x180cm of 40x180cm
• 40 cm breed alleen met de scanner

WWW.HORECAMENUBORDEN.NL

€ 1.190,-
excl. btw en 
leveringskosten
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Twee nieuwe Grolsch bieren

in de twee hardst groeiende segmenten van de nederlandse biermarkt introduceert grolsch twee 
nieuwe bieren. inspelend op de gezondheidstrend heeft grolsch een nieuw bier ontwikkeld dat geen 
toegevoegde suikers heeft en daarmee dus uitsluitend suikers uit echt vruchtensap bevat. 

De nieuwe Frisbittere IPA heeft naast de 
herkenbare bittere IPA smaak, tevens sterke 
aroma’s van citrus en tropisch fruit. Dit komt 
door gebruik van de samengestelde Aloha 
hop. 

Radler Minder Zoet
Grolsch komt met een nieuwe toevoeging 
aan haar Radler 0.0 portfolio: Grolsch Radler 
Minder Zoet. Deze alcoholvrije Radler bevat 
uitsluitend de suikers uit echt vruchtensap, 
waardoor deze minder zoet is én smaakt. 
“Consumenten zijn steeds vaker op zoek 
naar verfrissende dranken zonder toege-
voegde suikers en daar past Grolsch Radler 
Minder Zoet perfect bij. We hebben er 
bewust voor gekozen om de toegevoegde 
suikers niet te vervangen door zoetstoffen 
waarmee een zoete smaak kunstmatig in 
stand zou worden gehouden. Grolsch kiest 
er daarmee voor om de consument te laten 
wennen aan een minder zoete smaak op 
weg naar een gezondere toekomst. Deze 
Radler is door het weglaten van de toege-
voegde suikers daadwerkelijk minder zoet en 

daardoor juist heel verfrissend” aldus Grol-
sch Marketing Manager Melanie Koning. Het 
is de ideale verfrissing voor ieder moment 
van de dag. De nieuwe Radler ligt vanaf deze 
week in de schappen van de supermarkten. 

Frisbittere IPA
Grolsch Frisbittere IPA is een lichttroebel 
bier met een alcoholpercentage van 5,5%. 
De geur kenmerkt zich door stevige citrus 
en fruit aroma’s. In de mond maken deze 
aroma’s plaats voor een frisbittere bite. De 
aroma’s en smaak is grotendeels te danken 
aan het gebruik van de speciale samenge-
stelde Aloha hop. Met deze introductie doet 
Grolsch een toevoeging aan het populaire 
IPA segment. 

Frisbittere IPA is eerder al getest in het Grol-
sch Proeverij programma. In dit program-
ma wordt een unieke serie speciaalbieren 
gebrouwen in de Proefbrouwerij, deze bieren 
zijn verkrijgbaar zijn in geselecteerde cafés. 
Vanwege het succes in de Proeverij is de IPA 
nu landelijk geïntroduceerd. 

IPA: Wat is dat precies? 
IPA, voluit India Pale Ale, is van oorsprong een 
Engelse bierstijl. Deze bierstijl staat bekend 
om zijn bittere smaak door de toevoeging van 
hop. Dit type bier wordt al vanaf de 17e eeuw 
gebrouwen, met aanvankelijk één duidelijk doel: 
de houdbaarheid van het bier verlengen. Dit 
was belangrijk zodat het bier goed kon worden 
gedronken tijdens de scheepsreizen richting 
de vroegere kolonie India. Vandaar dus ook de 
naam India Pale Ale. Tegenwoordig is de bierstijl 
erg populair en kent het vele variaties in smaak. 



GGM Gastro International 
Weinerpark 16
48607 Ochtrup (Duitsland)

Openingstijden
Ma. – Vr.  8:30 – 17:30 uur

Tel. +49 (0) 2553 / 722 01 80
nederland@ggmgastro.com

Mondkapies - katoen - zwart 
- set van 10

Desinfectie machineHanddesinfectiemiddel - 
5 liter

Draagbare ozongenerator - 
0,6 kW

RVS desinfectiestation Universele thermobox - 
34 liter

Plastic scheidingswand - 
voor 4 werkplaatsen

Pizzatas voor 
5 pizzadozen Ø 43 cm

Gas lavasteengrill -
14 kW

Premium koelkast -
1200 liter

Mini wijnkoelkast -
33 liter

RVS sausdispenser - 3x 5 liter

Sealmachine - 
400 mm lasbalken

Espresso-/ koffiemachine - 
3 groep

IJsvitrine - 1,2 x 1,1 m

volg ons op

www.ggmgastro.com

MASS250B#SET PDSGRK5HDMSB5K OGTE2

MDSE75 PLB-060TKTD4A PBI16

GLGK66-E KS1200NDWKM33-1S GSRK53#SET

VGS400 KJS3ETC121W

€ 40,90 € 256,90€ 46,90 € 455,90

€ 847,90 € 49,90€ 137,90 € 29,90

€ 762,90 € 1.312,90€ 122,90 € 466,90

€ 205,90 € 1.708,90€ 4.003,90

Spaklerweg 87
1114 AE Amsterdam - Duivendrecht

Openingstijden
Ma. – Vr.  8:30 – 17:30 uur

Onze Showroom in Amsterdam!

Blijf gezond!


