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 Specialist in fijnmazige distributie
 Servicegericht, flexibel, betrouwbaar

2 Duurzaam ondernemen

Wie is FOOX?
FOOX Groothandelsorganisatie is een inkoop-, marketing- en salesorganisatie met 6 aangesloten
groothandelsbedrijven. De 6 vestigingen zijn over geheel Nederland verspreid waardoor FOOX een
landelijke dekking heeft en daarmee afnemers een hoge service kan bieden.
Vanuit het hoofdkantoor worden inkoopcondities voor de aangesloten groothandels afgesproken.
Naast het onderhouden van de relaties met leveranciers en National Accounts worden ook
promotionele- en salesactiviteiten opgezet en uitgevoerd.
Ons motto is dat rendement niet alleen door scherpe prijzen verkregen wordt: FOOX
Groothandelsorganisatie denkt daarnaast graag met u mee op het gebied van winkelinrichting en
consumentenacties.

Duurzaam ondernemen

met FOOX Groothandelsorganisatie!
Bij duurzaam ondernemen zoekt FOOX naar het evenwicht tussen zakelijke prestaties, sociale- en
milieuaspecten. Nieuwe ontwikkelingen laten zien dat ook voor het MKB het groene denken en de
maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds belangrijker wordt. FOOX beschikt over een assortiment,
waarin meer en meer artikelen een keurmerk dragen.
De verschillende keurmerken richten zich allen op verschillende onderwerpen. Sommigen hebben enige
overlapping. Voorkomende onderwerpen zijn:
• Eerlijke handelsketens, betere beloningen voor boeren.
• Gebruik van duurzame energiebronnen (wind, zon, water).
• Productie met milieuvriendelijke materialen en recycling
• Duurzaam bosbeheer en aandacht voor het dierenwelzijn.
• Voedsel bereid volgens richtlijnen/wetten van een geloofsovertuiging.

Zie www.foox.nl
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www.cafeauberge.nl

Café Auberge biedt u een totaalconcept voor koffie!

De constante topkwaliteit van de uitgebalanceerde melanges garanderen u een perfecte invulling van uw
koffie voorziening. De koffiespecialisten van Café Auberge geven u gratis advies over de beste afstelling
van de machine en de best verkopende presentatie. Het serviceassortiment, bestaande uit servies, melk,
suiker en koekjes, maakt het verhaal compleet. Laat u verrassen door de eindeloze mogelijkheden van Café
Auberge tijdens een persoonlijk gesprek met één van onze koffiespecialisten.

Café Auberge Vriesdroogkoffie

Vriesdroogkoffie, een andere naam voor instant, is via een speciale techniek
geproduceerd en ziet er uit als grote luchtige korrels. Deze lossen op in heet water.
Een voordeel is dat u geen filterrol nodig heeft en dus ook geen afval heeft. Vooral een
cappuccino of Wiener melange is extra lekker als deze is gemaakt met vriesdroogkoffie.

Café Auberge Koffiebonen

Onze varianten koffiebonen bestaan uit 100% Arabica bonen en worden verpakt in
zakken met speciaal ventiel. Zuurstof en licht zijn funest voor de kwaliteit en smaak van
de koffie. De verpakking heeft daarom een hogere barrière, zodat het aroma optimaal behouden blijft. Het
ventiel laat alleen de door koffie geproduceerde gassen ontsnappen. In combinatie met het zacht-vacuüm
draagt deze verpakking bij aan een uitstekende productkwaliteit.
Espresso Excellent
Deze verfijnde melange bestaat voor 100% uit met de hand geselecteerde
Arabica bonen, langzaam gebrand om een zachte en volle smaak te
garanderen.
Espresso Dark Roast
De Espresso Dark Roast heeft een pittige, uitgesproken smaak doordat de
bonen extra lang gebrand zijn. Uitermate geschikt voor een smaakvolle
espresso uit een klein kopje, maar het is ook uitstekend geschikt voor een
cappuccino of café latte.
Fresh Brew
Hierbij worden de koffiebonen dieper gebrand. Met een speciale maling en
een lage dosering wordt vervolgens in een korte zet tijd een perfect kopje
koffie gegeven. Koffie die volgens de Fresh Brew methode wordt gezet lijkt
het meest op de koffie die gewoon thuis wordt gedronken.
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Alles voor koffie, lekker dichtbij!

Café Auberge Filterkoffie

De traditionele zetmethode met heerlijke koffie als resultaat. Café Auberge
Roodmerk is samengesteld uit de beste koffiebonen uit Centraal- en ZuidAmerika en Azië. Een uitgebalanceerde melange met een verfijnde basis van
Arabica bonen aangevuld met de kracht van Robusta bonen. Een heerlijke koffie
om op elk moment van de dag van te genieten.
Standaardmaling
Vooral geschikt voor locaties waar in korte tijd veel koffie uitgeserveerd
wordt. Kortere doorlooptijd, dus iets hogere dosering.
Snelfiltermaling
Voornamelijk geschikt voor kleinere locaties, omdat de doorlooptijd
langer is. Lagere dosering door hogere extractie.

Café Auberge Cacao

Met Café Auberge Cacao geniet u van een heerlijke kop chocolademelk. Afkomstig uit de
landen rondom de evenaar en geproduceerd volgens de Fairtrade richtlijnen.

Alles voor bij de koffie

Uiteraard heeft Café Auberge ook suikersticks en creamersticks voor de horeca en bedrijfskantine. Ten
behoeve van de horeca heeft Café Auberge ook een per stuk verpakt koekje in het assortiment.

Café Auberge Disposables

Kartonnen drinkbekers, plastic bekerhouders, draagplateau’s en ingrediëntenbakjes voor petrol, horeca en
bedrijven maakt het totaalconcept compleet. Indien gewenst kunnen wij u ook voorzien van porseleinen
kwaliteitsservies. Café Auberge voorziet haar eigentijdse concept in de behoefte van uw kantine, shop of
horecagelegenheid.
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6 Koffie

ontdek
DE L’OR GOUDEN
STANDAARD
MET L’OR PROMESSO

Met de prachtig ontworpen machine ervaart u het ultieme
koffiegenot. Creëer uw persoonlijke koffiecreaties en verleid
uzelf tot puur koffieplezier. Geniet van de ultieme ongekende
smaak dankzij de beste premiumkwaliteit espressokoffie.

G A VO O R N I E T S M I N D E R DA N G O U D
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Koffiemachines
Een groot deel van alle FOOX vestigingen zijn Official Dealer van Douwe
Egberts. Dit houdt in dat zij de beschikking hebben tot alle koffiemachines
van Douwe Egberts. Voor elke situatie kan uw accountmanager u dus
voorzien van de beste koffie- & theeoplossing. Geïnteresseerd in wat
voor u de beste oplossing is? Informeer bij uw accountmanager van FOOX.

Gallery 110

Cafitesse
Excellence
Compact

Barista ONE

Instant Bravo

PROBEER HET ZELF!
Kom langs in een showroom of maak
een afspraak met een accountmanager
voor een vrijblijvend advies
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Douwe Egberts
Douwe Egberts heeft een uitgebreid koffie- en theeassortiment. Hiermee laat u uw
werknemers, gasten en bezoekers merken dat u hen waardeert. Dus of u nu kiest
voor heerlijke filterkoffie, een kopje Fresh Brew of een krachtige DE Espresso, met
Douwe Egberts schenkt u altijd de lekkerste warme dranken.

CAFITESSE
BLENDS

Voor elke smaak de perfecte blend.

Cafitesse maakt koffiezetten makkelijk. Door een uniek
zetprocédé worden de heerlijke aroma’s die Douwe Egberts
koffie zo lekker maakt behouden.

FRESH BREW
MELANGES

De vertrouwde smaak van
thuis voor op het werk.

ESPRESSO
MELANGES

Van de eerste tot de laatste druppel ervaart u door onze
espressobonen de volle koffiebeleving. Dat is zoals een goede
espresso hoort te smaken.

INSTANT
MELANGES

Fresh brew is gemalen koffie van verse bonen. Smaakvolle
koffie, op ieder moment van de dag, kopje voor kopje vers gezet.

De vertrouwde smaak van
Douwe Egberts Espressobonen.

Gemak, veel variate
en een heerlijke smaak.

Aromatische koffie, hoge kwaliteit en veel gemak. Met onze
oploskoffie kunt u iedere dag eenvoudig van een heerlijk kopje
koffie genieten.

FILTER
MELANGES

De vertrouwde smaak van
filterkoffie voor op het werk.

BIJPRODUCTEN

De filterkoffie van Douwe Egberts is gemalen koffie
van verse bonen.

Koffie
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Maak uw
ervaring compleet.

Naast de bijproducten heeft Douwe Egberts ook bijpassend
servies.
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10 Alles voor bij de koffie

Hoppe maakt van zoete koekjes een cadeautje. Soms met de smaak van toen, soms met de smaak
van morgen. Maar altijd uniek, verrassend en met oog voor de trends en wensen in de markt.
Als ondernemer wilt u uw gasten hartelijk ontvangen. Dit doet u met een lekker kopje koﬃe en
uiteraard ook een heerlijk koekje. Hoppe Professional biedt u daarom een uitgebreid assortiment
koekproducten. Van knapperige koekjes bij de koﬃe en luxe Italiaanse koekspecialiteiten
tot eigentijdse en verantwoorde traktaties onder Fairtrade of Biologisch label.

ONS DUURZAAM ASSORTIMENT

Natuurlijk lekker

Lekker bio

Fairtrade

Bakkerstrots-Fairtrade

OVERIG ASSORTIMENT

Bonte mix

Allegaartje

Mengelmoes

Luxe potpourrI
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ONTDEKHETPICKWICK
ASSORTIMENTBIJFOOX
Een moment van aandacht voor elkaar doet iedereen goed. Een praatje, een berichtje of een compliment. Van een collega, vriend of vreemde. Juist voor die kleine
momenten nemen we vaak niet de tijd. We rennen van meeting naar meeting, zijn
druk in de weer met onze telefoon en echt persoonlijk contact schiet er vaak bij in.
Kies daarom wat vaker voor een lekkere kop thee. Want al eeuwenlang beginnen
goede gesprekken met een kop thee. Thee drinken is een klein ritueel dat hoort bij
samen dingen bespreken of jezelf weer opladen. Neem de tijd voor jezelf en elkaar.

ROOIBOS

Rooibos is een reeks cafeïne vrije rooibos
melanges, ideaal voor een moment voor jezelf.

ROOIBOSORIGINAL
100% Natural

ROOIBOSORIGINAL
100% Natural

BLACK

Klassieke zwarte theemelanges, heerlijk om de dag
mee te beginnen.

EARLGREY

ENGLISH

100% Natural

GREEN

Green tea bestaat uit een reeks verfrissende groene
theemelanges, gebaseerd op de authentieke Aziatische
wereld van thee.

GREENTEAPURE
100% Natural

12 Thee

GREENTEALEMON
100% Natural

SPICES

Spices zijn volle melanges op basis van thee, rooibos,
specerijen of kruiden om heerlijk van te genieten.

MINTYMOROCCO
100% Natural

WINTERGLOED

HERBAL

Herbal is een reeks melanges met kruiden uit de natuur
zonder cafeïne.

MUNT

100% Natural

STERRENMUNT
100% Natural

FRUIT

De Fruihee varianten zijn 100% natuurlijke theemelanges
op basis van zwarte thee en echte stukjes fruit, geschikt
voor ieder moment.

CITROEN

100% Natural

BOSVRUCHTEN
100% Natural

EINDELOOS GENIETEN

Het Pickwick Slow Tea assortiment bestaat uit vier
spannende melanges van thee, kruiden en stukjes fruit
en vier pure klassieke melanges. De extra lange
theeblaadjes zorgen voor een langzame extractie en
een delicate, volle smaak.

TEA MASTER
SELECTION

EEN BIJZONDER ASSORTIMENT
De theeblaadjes in de blends van Pickwick Tea
Master Selection zijn extra groot. Hierdoor trekt
de thee langzamer met als resultaat een mooie
en evenwichtige smaak om elk moment speciaal
te maken. Alle ingredienten zijn 100% natuurlijk.
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Hoe jij je ook voelt, de
Lipton Feel Good Selection
helpt om de juiste thee
voor elk moment van
de dag te vinden.

14 Thee

P
U
O
S
A
P
C U E JE GOED!

WELK BSIJYSJTOEUE?M
PAST

DAT DO

uiken we de
n Cup-a-Soup gebr
va
en
ep
so
ke
lij
er
Voor de he
d dat kruiden en
zijn ervan overtuig
e
W
.
en
nt
ië
ed
gr
beste in
k zijn, wanneer
kwaliteit en smaa
re
te
be
n
va
en
nt
assen laten
groe
eren die hun gew
bo
or
do
jn
zi
rd
ee
deze geproduc
urzame productie
e bodems. Een du
nd
zo
ge
en
ke
rij
t de
groeien in
met de natuur bied
ie
on
rm
ha
in
n
de
ui
ten die
van groenten en kr
creëren van produc
t
he
or
vo
en
ek
zo
kwaliteit die wij
goed smaken.

urzaam geteeld,
zijn steeds vaker du
en
nt
ië
ed
gr
in
e
 Onz
, asperges en uien
zoals onze tomaten
kversterkers,
egevoegde smaa
to
en
ge
t
va
be
 Cup-a-Soup
ermiddelen
ffen en conserve
to
rs
eu
kl
e
ig
at
r in de
kunstm
uillon: verkrijgbaa
bo
up
So
apCu
ns
 Probeer ook ee
inkruiden
p, Rundvlees en Tu
Ki
ge
di
ui
Kr
en
ak
sm

3 PACK DISPLAY
tot 30 pers.
3 smaken

6 PACK DISPLAY

tot 60 pers.
6 smaken

TABLE TOP

MiNi

tot 150 pers.
3 smaken

tot 250 pers.
3 smaken

N DOEN
E
T
E
O
M
N
E
S
N
E
EER M
DAT ZOUDEN M
CAS_adv_FOOX_190x270mm_4.indd 1

Cup-a-Soup

Dranken,
zoetwaren

Disposables

Hygiëne en
schoonmaak

Kantoor

15

08-11-18 13:33

Dranken
•	
FOOX voorziet uw gehele bedrijfs- of sportkantine
van een compleet assortiment dranken en sappen.

Een compleet gekoelde
watervoorziening
voor uw medewerkers.
Verkrijgbaar bij de
FOOX grossier.

Zoetwaren
•	FOOX zorgt voor de invulling van uw zoetwaren automaat, de reguliere kantine
verkoop of voor een lekkere koek voor in de vergaderruimte.

16 Dranken, zoetwaren en bedrijfsborrel

Bedrijfsborrel
•	
FOOX beschikt over een zeer breed assortiment dranken, zowel alcoholisch als
non-alcoholisch.
• Vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheid voor de huur van tap en/of statafels.
• De lekkerste soorten chips en nootjes, onmisbaar bij uw bedrijfsborrel.

Dranken,
zoetwaren

Disposables

Hygiëne en
schoonmaak
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TASTE GREEN
FEEL GOOD
Steeds meer mensen willen genieten van frisdrank met minder suiker.
Maar geen smaak opofferen. Dat verklaart de enorme groei van
Lipton Ice Tea Green.
Natuurlijk minder suiker
Alle Lipton Ice Tea Greensmaken zijn deels gezoet met Stevia. Dit
is een 100% natuurlijke zoetstof, gewonnen uit het blad van de
steviaplant. Dit zoetmakertje komt oorspronkelijk uit Paraguay.
Daar is het al eeuwenlang een natuurlijk zoetmiddel.
Zo is Lipton Ice Tea Green met 20 kcal per 100 ml
lekker laag in calorieën!
Bewuste keuze voor úw assortiment
Consumenten willen steeds bewuster genieten. Minder
suiker, minder koolzuur… Lipton Ice Tea Green is het
perfecte antwoord daarop. En inmiddels een zeer
belangrijke pijler binnen het Lipton Ice Tea assortiment
geworden. Profiteer mee! En voeg Lipton Ice Tea Green
vandaag nog toe aan úw assortiment.
Snel roterend product
Consumenten hebben een sterke voorkeur voor
Lipton Ice Tea Green. 85% van Nederland verkiest
Lipton Ice Tea Green boven andere ijsthee’s in de
horeca. De frisse doordrinkbaarheid van
Lipton Ice Tea Green maakt dit product
een snel roterend item in elke koeling.

*bron: IvoMar 2016
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12-11-18 11:08

Professionele oplossing
Een compleet Klassiek snack assortiment voor
iedere cafetaria. Maar ook voor sportkantine,
bedrijfskantine, petrolshop, buurthuis; kortom, voor
ieder buitenshuis snackmoment een professionele
oplossing! Klassiek is bij uitstek uw ideale partner in
snacks.

Klassiek assortiment
Met een breed assortiment traditionele snacks,
zoals diverse smaken kroketten, soufflés en
oosterse snacks. De ‘Klassiek’ producten zijn stuk
voor stuk van prima kwaliteit en worden gemaakt
van de beste ingrediënten.

Originele recepten
Op basis van originele recepten probeert ‘Klassiek’
de kwaliteit van vroeger te combineren met de
wensen van nu. De gehele productlijn bevat naast
het complete assortiment voor iedere buitenshuis

consumptie ook een aantal mooie streekgebonden
producten. De kwaliteit van het ‘Klassiek’
assortiment wordt dagelijks getest door duizenden
consumenten, waardoor deze altijd gewaarborgd
blijft.

Klassiek is Exclusief
Over de prijs van de producten kunt u gerust zijn,
wekelijks weten vele ondernemers dat ze met
‘Klassiek’ nooit teveel betalen. Een garantie voor u
als ondernemer: De ‘Klassiek’ snacks worden niet
verkocht in de supermarkt en zijn daarmee dus
exclusief voor u als onze gewaardeerde afnemer.
Het klassieke assortiment van ‘Klassiek’ om uzelf
als ondernemer te onderscheiden in kwaliteit en
vakmanschap!

Klassiek leveranciers
Het Klassiek assortiment is verkrijgbaar bij alle
FOOX vestigingen.

Klassiek, origineel en authentiek

20 Dranken, zoetwaren en bedrijfsborrel

®

uniek totaalconcept

De verpakkingen en disposables van Biodore® zijn gemaakt van natuurlijke
materialen en onderscheiden zich door de bijzondere vormen, lijnen en de
brede toepasbaarheid. Met de producten van Biodore® geeft u ieder
gerecht een luxueuze uitstraling en legt u het accent op natuurlijk
genieten, proeven en beleven! Het aanbod varieert van disposable
drinkbekers, servies en maaltijdboxen tot afvalzakken, cateringdozen
en draagtassen.

Meer weten over Biodore?
Neem contact met uw FOOX-leverancier.

Disposables

Hygiëne en
schoonmaak

Kantoor
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In Jaap Breman Schoonmaakgroothandel hebben wij een partner gevonden gespecialiseerd op het gebied van schoonmaaken persoonlijke veiligheidsartikelen. Het uitgangspunt in onze
dienstverlening is het leveren van de beste kwaliteit in de vorm
van hoogwaardige producten gecombineerd met klantadvies
op maat. Onze kracht ligt in de persoonlijke benadering, want
bij ons krijg je veel meer dan alleen het product dat u aanschaft.
In feite verkopen wij geen product, maar een oplossing. Wij begeleiden u namelijk in het gehele schoonmaakproces. Zo haalt
u altijd het beste uit uw schoonmaak.
Helder advies
Bij schoonmaken komt veel meer kijken dan alleen goede schoonmaakartikelen. Een reinigingsmiddel of –machine komt
pas tot zijn recht wanneer het op de juiste manier en voor de juiste situatie gebruikt wordt. Wij hebben de kennis en
ervaring in huis om u van een optimaal advies te voorzien. Samen gaan we voor een blinkend resultaat.
Demonstraties op locatie
Wij bieden meer dan een goed advies en goede producten. Wij vertellen u namelijk niet alleen hoe u een bepaald product
het beste kunt gebruiken, wij laten het u zien. Dit doen wij door bij u op locatie onze producten te demonstreren. Uw
medewerkers ontvangen werkinstructies op de plek waar de machines en middelen gebruikt gaan worden.
Zo haalt u maximaal rendement uit onze producten.
Schoonmaken is vakwerk. Vakwerk dat vraagt om de juiste producten. In ons assortiment vindt u daarom alleen producten
van gedegen kwaliteit.
Het assortiment
• Reinigingsmiddelen
• Borstelwerk en stelen
• Glasbewassing
• Afvalverwerking
• Machines en toebehoren
• Papier en disposables
• Hulpmiddelen plus PBM
• Mop systemen en werkwagens
FOOX & Jaap Breman staan voor:
• Klantadvies op maat
• Breed assortiment
• Snelle distributie
• Persoonlijke service
• Gratis levering
• Gratis trainingen
• Gebruiksvriendelijke webshop

22 Hygiëne en schoonmaak

Wij geloven in
partnerschap en
samenwerken. Daarom
zijn wij ter verbreding
van ons pakket op zoek
gegaan naar een partner.
Deze partner hebben wij
gevonden in best4office.
Best4office biedt u
een breed assortiment
kantoorartikelen, computeraccessoires, toner- en inktcartridges, kopieer- en printpapier en aanverwante artikelen.
Op FOOXonline.nl treft u ruim 20.000 artikelen voor de kantooromgeving aan.
Vraag uw FOOX vertegenwoordiger om meer informatie.

Kantoor
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Waarom kiezen voor FOOX
Groothandelsorganisatie?
•
•
•
•

Meerdere leveringen per week
Leveringen tot in de voorraadkast
Emballage wordt retour genomen
Eenvoudig bestellen via de webshop,
telefoon of fax
• Geen minimale ordergrootte
• Wij leveren altijd gratis

G R O OT H A N D E L B E R GS M A

GROOTHANDEL
HOOGEVEEN
G
R O OT H A N D EL H
OOGEVEEN

GROOTHANDELSORGANISATIE

G R O O T H A N D E L

W E ST

GROOTHANDEL ZUID-NEDERLAND

G R O OTH A N D EL D E S M E T

GROOTHANDEL WILLIE ROBBEN

FOOX BESTAAT UIT

bergsma franeker

Postbus 567
8800 AN Franeker
Telefoon 0515 - 23 14 73
Fax 0515 - 23 24 64
E-mail franeker@foox.nl

hoogeveen

Stephensonstraat 66
7903 AW Hoogeveen
Telefoon 0528 - 26 29 21
Fax 0528 - 27 60 22
E-mail hoogeveen@foox.nl

west

Coenecoop 17
2741 PG Waddinxveen
Telefoon 0180 - 33 36 88
Fax 0180 - 55 10 26
E-mail west@foox.nl
SINDS 1954

zuid-nederland

Willem Barentszweg 22
5928 LM Venlo
Telefoon 077 - 32 41 200
Fax 077 - 32 41 201
E-mail venlo@foox.nl

de smet

Industrieweg 15
4501 PM Oostburg
Telefoon 0117 - 45 33 51
Fax 0117 - 45 38 28
E-mail info@groothandeldesmet.nl

WILLIE ROBBEN
SAMEN IN HORECA

De Beverspijken 11
5221 EE ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073 – 62 17 776
Fax 073 – 62 16 779
E-mail info@willierobben.nl
www.willierobben.nl

hoofdkantoor

Landjuweel 11
3905 PE Veenendaal
Telefoon 0318 - 55 33 22
Fax 0318 - 51 99 84
E-mail info@foox.nl

Alle rechten en drukfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOOX Hoofdkantoor Veenendaal.

