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Nationale afspraken, lokale �exibiliteit

Freshweb.nl is een versleverancier voor de horeca. Tot 

nu toe nog niets nieuws. Ons onderscheidend

vermogen? Service en kwaliteit. We begrijpen als geen 

ander de horeca en weten dat de inkoop voor een 

groot deel bijdraagt aan het succes. Met vestigingen 

door heel Nederland zijn we altijd dichtbij, ook als de 

nood een keer hoog is. Dat maakt het onderscheid 

tussen andere landelijke versleveranciers en 

Freshweb.nl. Bij ons geen klantnummer of telefoon-

panel. Uw chefkoks of F&B managers bestellen 

wanneer het hun uitkomt, rechtstreeks vanuit de 

koelcel op een smartphone, tablet of achter de laptop 

uit een op uw organisatie afgestemd assortiment. De 

levering geschiedt door de vestiging in de buurt. 

Afspraak is afspraak

Afspraken over assortiment, prijs en facturering worden 

landelijk gemaakt en zijn dus altijd onder controle.

Toch een persoonlijke benadering

De lokale Freshweb.nl vestigingen benaderen uw 

medewerkers als persoon, niet enkel als bedrijf. Elkaar 

bij de voornaam noemen gebeurt dan soms ook 

vanzelf. Een mens tot mens relatie zegt ons meer dan 

een geforceerde afstandelijkheid. Freshweb.nl is trots 

op het feit dat zij al sinds 2003 op slimme wijze kan 

concurreren met grote spelers in de markt. Sterker nog, 

Freshweb.nl is ervan overtuigd dat haar grootste troef 

ligt in het feit dat zij zo �exibel is als een kleine onderne-

mer, maar toch een landelijke speler is. Best of both 

worlds.

Kennismaken? Vind uw vestiging op www.freshweb.nl



Aardappelen

Groenten

Fruit

Kaas

Zuivel

Delicatessen

Verse dranken

Streekproducten

Heks’n Kaas

Rungis wild en gevogelte

Rungis delicatessen

Rungis kazen

Zo breed en diep assortiment als gewenst

Freshweb.nl voert een breed en diep assortiment van 

versproducten voor de horeca. Voor concerns en 

ketens kan een speci�ek assortiment worden aange-

boden zodat continuïteit in alle vestigingen is gewaar-

borgd.

Onderscheidend vermogen

Ieder horecabedrijf zoekt naar onderscheidend

vermogen. Doordat Freshweb.nl innovaties en primeurs 

snel op neemt in haar assortiment bent u de concur-

rentie voor.

Kwaliteit staat nooit ter discussie

Ieder product wat Freshweb.nl inkoopt wordt bij

binnenkomst in het �liaal gecontroleerd. Wanneer het 

niet voldoet aan onze kwaliteitseisen wordt het niet 

geleverd. Uw vestigingen moeten kunnen rekenen op 

een stabiele en perfecte kwaliteit.

Van sterrenzaak tot hotelketen

Dat de formule van Freshweb.nl goed is ontvangen 

wordt bewezen doordat dagelijks 1.000 klanten, 

variërend van sterrenzaak tot hotelketen, voor hun AGF 

vertrouwen op Freshweb.nl

Freshweb.nl:
Vestigingen in heel Nederland

Vers, innovatief en �exibel

Service staat voorop

Assortiment
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