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V.U. - E.R.: Gerry De Landtsheer - Zelestraat 99, 9160 Lokeren • Promotie geldig volgens aangegeven datum en afgezien van eventuele zetfouten • Promotion valable selon les dates indiquées, sauf des erreurs d’impressionV.U. - E.R.: Gerry De Landtsheer - Zelestraat 99, 9160 Lokeren • Promotie geldig volgens aangegeven datum • Afgezien van eventuele zetfouten • Promotion valable selon les dates indiquées • Sauf erreurs d’impression Sommige artikelen in deze folder zijn niet steeds voorradig en enkel op bestelling verkrijgbaar. Voor meer info hieromtrent raadpleeg uw vertegenwoordiger. Certain articles dans ce folder ne sont pas toujours en stock et uniquement disponibles sur commande. Consultez votre représentant.

Promoties geldig zolang de voorraad strekt - prijzen exclusief BTW / Promotions valable jusqu’à épuisement du stock - prix excl. TVA

Sandwino sun bun (1848)
22x130g

Viking Thinbread (1632)
4x10x80g

Glutenvrije hamburger bun/
Hamburger bun sans gluten
36x80g

-20%



Geldig van/valable de 30/06/2019 t.e.m./jusqu’à 27/07/2019

Kipfingers (8722)/Chixfingers
100x16g

Mini toppers (5945)
96x20g

Vleesbitterballen 10% (2000)/ 
boules de viandes
100x20g

Spicy stick mora (8591)
16x150g (14+2 gratis)

Crispy Chick’n Strips (1207)
20x3x40g

Crispy chick’n Burger (1292)
24x95g

-8%

-8% -5%

-5%

-5%

-5%

2

Kipfilets krokantjes delux (136400)/ 
Mini filets de poulet crouquants deluxe
60x25g

Mini vegetarische loempia (138241)/
Mini loempia végétariens
60x20g

Frikandel/fricadelle maxifric (128056)
40x100g

Frikandel/fricadelle original (107814)
40x85g

36+4 50+10

70+10

Kaaskroket (119500)/ 
croquette de fromage
27x55g

-8%

-8%

-8%

10% Vleesbitterballen (122522)/ 
boules de viande
80x20g Kipspiesen voorgegaard/ 

Saté au poulet précuit (148060)
20x100g
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Kipsticks Buitenhuis (8070)
24x80g

Mini megamix (6020)/ 
8 soorten/sortes
96x20g

Gigamix 12 soorten (6024)/12 sortes
108x20g

-5%-5%-8%

3

Brochette met ajuin grote snit (31342)/ 
brochette d’oignons grande coupe (31342)
5x130g

Kaaskroketten oud brugge Ottimo (23036)/
croquettes au fromage
24x65g

Dots & wings american style (30821)
5x600g

Witte braadworst (20414)/Boudain blanc
24x150g

Spaghettisaus/sauce spaghetti Italienne
400g – 1kg - 1,5kg

-5%

Frikandel/fricadelle XXL
20x250g

Belcanto burger
24x95g

Krokidel XXL (925)
14x160g

-5% Crumpyburger extra
25x115g

Crumpyburger halal
25x115g

-5%

-7%

-7%

-7%

-10%

-10%

-10%
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Brasil
1 - 3 - 5 L

Cocktail chef
1 - 3 - 3,3 - 5 - 11L

Barbecue
1 L

Mayon(n)aise
10 L

Mayon(n)aise
slott

Mayon(n)aise 
truffel/Truffe
1 L

Bearnaise (401825)
3 L

Vinaigrette 
Risso/Pesto
750ml

Vinaigrette 
Caesar (73000091)
750ml

Bearnaise 
(73000075)
1 L

Risso chef (1003071)
15 L

Risso balance (1003076)
15 L

Zeisner curry (BIB)
2x5kg

Zeisner tomaat (BIB)
2x5kg

-9%

-5%

4+1

Balsamico vinaigrette 
(73000055)
750ml

-6% -6%

Mayon(n)aise
3 L

-15%

-6%

-6%-6%

-6%
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Mosselkrokantjes/Moules panées
1kg

Mosselen in natuurazijn/
Moules marinées
3,5 L

-7%

Mosselen/moules à la minute
4x750 g

Mosselen in natuurazijn/
Moules marinées
210ml

-7%
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Mixed box Mini-Doony’s 
3x30x22g

Flaguette (B399)
28x100g

Pizza Margherita (L85)
2x18x220g

Ciabatta classica (B50)
30x250g

Sprite
24x33 cl

Sprite zero
24x33 clCoca cola regular 

30x33 cl

Fanta orange 
24x33 cl

Fanta lemon
24x33 cl

Fanta zero
24x33 cl

-€1,50 -€1,50

Coca cola light 
30x33 cl

Coca cola zero
30x33 cl

-€2,50

-6%

-6%

-6%

-6%
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PUSH … WE COME, het meest hippe  
klanten-oproepsysteem voor frituren !! 

 

 
 
 
 

              
 

       U kan kiezen tussen ronde schijven of rechthoekige biepers 

 
Heel eenvoudig in gebruik 
• de klant doet een bestelling en krijgt een 

genummerde bieper mee. 
• als de bestelling klaar is, toetst de 

medewerker het nummer in op het toestel. 
• de bieper begint te trillen of te biepen en 

de klant weet dat zijn bestelling klaar is. 
 
Vele voordelen 
• de medewerker hoeft zijn klanten niet 

zelf meer te roepen. 
• er zijn toestellen van 10, 15, 20 biepers 

(of nog meer). 
• klanten komen hun bestelling zélf afhalen. 
• sterk bereik tot wel 100 à 120 meter. 
• verhoogde omzet van dranken. 
• heel eenvoudige installatie. 
• hip imago voor uw zaak. 

 
 

                        

PUSH … WE COME                    INFO 
                      Uw partner in draadloze           0497 443279 of  0477 319619 
                              communicatie.            info@pushwecome.be – www.pushwecome.be  

 

 

 

PUSH … WE COME, het meest hippe  
klanten-oproepsysteem voor frituren !! 

 

 
 
 
 

              
 

       U kan kiezen tussen ronde schijven of rechthoekige biepers 

 
Heel eenvoudig in gebruik 
• de klant doet een bestelling en krijgt een 

genummerde bieper mee. 
• als de bestelling klaar is, toetst de 

medewerker het nummer in op het toestel. 
• de bieper begint te trillen of te biepen en 

de klant weet dat zijn bestelling klaar is. 
 
Vele voordelen 
• de medewerker hoeft zijn klanten niet 

zelf meer te roepen. 
• er zijn toestellen van 10, 15, 20 biepers 

(of nog meer). 
• klanten komen hun bestelling zélf afhalen. 
• sterk bereik tot wel 100 à 120 meter. 
• verhoogde omzet van dranken. 
• heel eenvoudige installatie. 
• hip imago voor uw zaak. 

 
 

                        

PUSH … WE COME                    INFO 
                      Uw partner in draadloze           0497 443279 of  0477 319619 
                              communicatie.            info@pushwecome.be – www.pushwecome.be  

 

 

 

PUSH … WE COME, het meest hippe  
klanten-oproepsysteem voor frituren !! 

 

 
 
 
 

              
 

       U kan kiezen tussen ronde schijven of rechthoekige biepers 

 
Heel eenvoudig in gebruik 
• de klant doet een bestelling en krijgt een 

genummerde bieper mee. 
• als de bestelling klaar is, toetst de 

medewerker het nummer in op het toestel. 
• de bieper begint te trillen of te biepen en 

de klant weet dat zijn bestelling klaar is. 
 
Vele voordelen 
• de medewerker hoeft zijn klanten niet 

zelf meer te roepen. 
• er zijn toestellen van 10, 15, 20 biepers 

(of nog meer). 
• klanten komen hun bestelling zélf afhalen. 
• sterk bereik tot wel 100 à 120 meter. 
• verhoogde omzet van dranken. 
• heel eenvoudige installatie. 
• hip imago voor uw zaak. 

 
 

                        

PUSH … WE COME                    INFO 
                      Uw partner in draadloze           0497 443279 of  0477 319619 
                              communicatie.            info@pushwecome.be – www.pushwecome.be  

 

 

 

PUSH … WE COME, het meest hippe  
klanten-oproepsysteem voor frituren !! 

 

 
 
 
 

              
 

       U kan kiezen tussen ronde schijven of rechthoekige biepers 

 
Heel eenvoudig in gebruik 
• de klant doet een bestelling en krijgt een 

genummerde bieper mee. 
• als de bestelling klaar is, toetst de 

medewerker het nummer in op het toestel. 
• de bieper begint te trillen of te biepen en 

de klant weet dat zijn bestelling klaar is. 
 
Vele voordelen 
• de medewerker hoeft zijn klanten niet 

zelf meer te roepen. 
• er zijn toestellen van 10, 15, 20 biepers 

(of nog meer). 
• klanten komen hun bestelling zélf afhalen. 
• sterk bereik tot wel 100 à 120 meter. 
• verhoogde omzet van dranken. 
• heel eenvoudige installatie. 
• hip imago voor uw zaak. 

 
 

                        

PUSH … WE COME                    INFO 
                      Uw partner in draadloze           0497 443279 of  0477 319619 
                              communicatie.            info@pushwecome.be – www.pushwecome.be  

 

 

 

PUSH … WE COME, het meest hippe  
klanten-oproepsysteem voor frituren !! 

 

 
 
 
 

              
 

       U kan kiezen tussen ronde schijven of rechthoekige biepers 

 
Heel eenvoudig in gebruik 
• de klant doet een bestelling en krijgt een 

genummerde bieper mee. 
• als de bestelling klaar is, toetst de 

medewerker het nummer in op het toestel. 
• de bieper begint te trillen of te biepen en 

de klant weet dat zijn bestelling klaar is. 
 
Vele voordelen 
• de medewerker hoeft zijn klanten niet 

zelf meer te roepen. 
• er zijn toestellen van 10, 15, 20 biepers 

(of nog meer). 
• klanten komen hun bestelling zélf afhalen. 
• sterk bereik tot wel 100 à 120 meter. 
• verhoogde omzet van dranken. 
• heel eenvoudige installatie. 
• hip imago voor uw zaak. 

 
 

                        

PUSH … WE COME                    INFO 
                      Uw partner in draadloze           0497 443279 of  0477 319619 
                              communicatie.            info@pushwecome.be – www.pushwecome.be  

 

 

 

PUSH … WE COME, het meest hippe  

klanten-oproepsysteem voor frituren !! 
 

 
 
 
 

             
 

 
       U kan kiezen tussen ronde schijven of rech

thoekige biepers 

 
Heel eenvoudig in gebruik 

• de klant doet een bestelling en krijgt een
 

genummerde bieper mee. 

• als de bestelling klaar is, toetst de 

medewerker het nummer in op het toestel. 

• de bieper begint te trillen of te biepen e
n 

de klant weet dat zijn bestelling klaar is. 

 
Vele voordelen 
• de medewerker hoeft zijn klanten niet 

zelf meer te roepen. 

• er zijn toestellen van 10, 15, 20 biepers 

(of nog meer). 
• klanten komen hun bestelling zélf afhalen. 

• sterk bereik tot wel 100 à 120 meter. 

• verhoogde omzet van dranken. 

• heel eenvoudige installatie. 

• hip imago voor uw zaak. 
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Friuurvergiet rvs - 410x170 mm/ 
Egouttoir à friture (630808)

Zoutstrooier alu /  
Salièrre (630136)

Frituurschep rvs met PA greep
Araignée avec manche en PA 
Ø240x(L)600mm (640913)
Ø260x(L)600mm (640920)

Frituurschep rvs met draadgreep
Araignée avec manche filiforme
Ø100x(L)330mm (640104)
Ø125x(L)420mm (640203)

Frituurschep rvs met versterkte draadgreep
Araignée avec manche filiforme renforcé
Ø160x(L)450mm (640401)
Ø180x(L)470mm (640500)
Ø200x(L)510mm (640609)
Ø220x(L)540mm (640708)
Ø240x(L)550mm (640807)

Fanta zero
24x33 cl

D A N K  J E  W E L  N AT U U R !

Actie geldig tot uitputting van de voorraad. Action valable jusqu’à épuisement des stocks.
© 2018 “Chaudfontaine” is a registered trademark of MMJ. ER/VU – Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl/bvba - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420. 

MERCI LA NATURE!

0,33L PET & 0,50L PET 

18+6 GRATIS

IDS20171218_MB_INSERT FOLDER 3_CHDF STILL SPARKLING LIGHT SPARKLING_-25% PROMO_WHOLESALERS_W8-11_A4_NLFR.indd   1 18/12/2017   15:20

Chaudfontaine still
24x50 cl

Chaudfontaine sparkling
24x50 cl

Chaudfontaine still
24x33cl

Chaudfontaine sparkling
24x33cl

Toaster met 6 klemmen / 
Toaster 6 pinces (262214)

Peperstrooier RVS / 
Poivrière (630235)

Frituurschep rvs met lange draadgreep
Pelle à frites avec manche filiforme
160x210 mm (642504)

-12%

-12%

-12%-12%

-12%

-12%

-12%



Hamburger Belgo Snacks
30x100g
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PROMO’S IN ÉÉN MAAL AF TE NEMEN OP VASTE LEVERDAGEN TIJDENS DE ACTIEPERIODE 
TOUTES LES PROMOTIONS SONT À PRENDRE EN UNE FOIS LORS DE VOTRE JOUR DE LIVRAISON ET UNIQUEMENT VALABLE DANS LA PERIODE DE L’ACTION >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2019

07
juli

2019

20
juli

GELDIG VAN/
VALABLE DE

T.E.M./
JUSQU’À

Kippets (8550)
120x18g

MEGA

DEAL
€1966

MIN. 3 DOZEN/BOITES

MEGA

DEAL
€997

MIN. 3 DOZEN/BOITES

Zoete frietsaus (73000072)
1 L

Crumpyburger
25x115g

MEGA

DEAL
€759

MIN. 5 DOZEN/BOITES

+

V.U. - E.R.: Gerry De Landtsheer - Zelestraat 99, 9160 Lokeren • Promotie geldig volgens aangegeven datum en afgezien van eventuele zetfouten • Promotion valable selon les dates indiquées, sauf des erreurs d’impression

Rundsbitterballen klassiek (5000)/ 
boules de viande classique
80x23g

MEGA

DEAL
€900 

MIN. 3 DOZEN/BOITES

Zoete frietsaus (401842)
3 L

GRATIS
1 TUBE - 1L

BIJ AANKOOP VAN / 
A L’ACHAT DE 6X3L


