
WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR 
DE BROODJESBRIGADE?

• Een correcte en persoonlijke service
• Enkel kwaliteitsproducten
• Scherpe prijzen
• Weinig tot geen tijdsinvestering
• Inspraak in het aanbod mogelijk
• Verkopen zonder administratieve last (geen 

bestellingen, afrekeningen,…)
• Continue opvolging van de voorraad door één 

van onze medewerkers
• Uw belangen zijn ons uitgangspunt
• Geen woekerwinsten zoals de grotere spelers
• Schoolvoordeel: Op het einde van elk 

schooljaar sponsort de broodjesbrigade de 
broodjes op de eindejaarsreceptie voor alle 
personeelsleden

• Elke gebruiker krijgt inspraak in het aanbod 
via een suggestiebox

• Om gezonde voeding te promoten wordt het 
‘broodje gezond’ in alle broodjesautomaten 
aan een extra voordelige prijs verkocht

WIJ KIJKEN ER NAAR UIT 
MET U SAMEN TE WERKEN!

WAT DOET DE BROODJESBRIGADE 
NOG MEER?

• Levering broodjes aan bedrijven, scholen   
en werkplek

• Open belegde broodjes voor  
vergaderingen en al uw feesten

• Verrassingsbroden, mini-pistolets, 
fruitmanden,... 

• Elke dag verse soep 
• Diverse speciale broodjes    

(zie www.broodjesbrigade.be) 
• Levering heel de dag door mogelijk 
• Ontbijtformules 
• Overheerlijke koude schotels
• Algemene catering

We komen graag langs om u eens te laten proeven 

en alle mogelijkheden te bespreken. 

MICHEL HAESEVOETS: 0498 971 467 
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y Vraag ook naar onze menukaart 
met alle broodjes, salades en soepen 
y EN onze menukaart voor meetings 
& recepties y y y



^ ^ ^

VOORDELEN Broodjesautomaten
1. Plaatsing is volledig GRATIS en   

vrijblijvend
2. Eén of  twee keer per dag vullen   

we aan met verse broodjes
3. Eenvoudige verkoop van broodjes zonder 

administratieve last   
(bestellingen, afrekeningen, …)

4. Optimaal gekoelde broodjes, alles  
volgens de HCCP normen.

5. Levering van broodjes in iso-dozen
6. U bepaalt mee de keuze van de 

aangeboden producten
7. In scholen kan de automaat na de 

middag gevuld worden met snacks en 
gezonde tussendoortjes ter promotie van 
gezonde voeding op school! 

8. Mogelijkheid tot gratis proefplaasting 
zonder enige verplichtingen

Enkele richtprijzen 
• Grote broodjes (30 cm) aan 3,00 euro: 

kip curry, tonijnsla, krabsla, kipsla,…
• Grote broodjes smos aan 3,50 euro. 
• Broodjes aan 2,10 euro: kip curry,  

tonijnsla, krabsla, kipsla,…
• Broodjes (20 cm) aan 2,30 euro:  

Smos kaas, smos hesp, smos kipfilet, 
martino, club kip,...

• Zoetigheden: muffins en donuts         
(1,80 euro), ...

• Koekjes en fruit (0,70 tot 1,20 euro): 
meergranen ontbijtkoekjes, appels, 
gesneden worteltjes met cocktailsaus,… 
(voor scholen)

• 

Voordelen Snoepautomaten
1. Plaatsing is volledig GRATIS en 

vrijblijvend
2. De perfecte oplossing om zonder enige 

investering lekkers te voorzien op de 
werkplek

3. De snoepautomaten worden wekelijks 
bijgevuld door een van onze medewerkers

4. U bepaalt mee het aanbod in uw bedrijf!
5. Geen woekerwinsten zoals bij grotere 

spelers

De snoepautomaat wordt 
gevuld met A-merk producten:
• Mars, Snickers, Twix, e.a. 
• Chips 
• Wafels 
• Ontbijtkoekjes 
• Gezonde granenrepen
• M&M’s
• Ook dranken zijn mogelijk
• ...

geniet u graag van een lekkere 
FRIS DRANKJE op uw werk?
Dan kunnen wij u een oplossing op maat 
bieden.

De Broodjesbrigade is ook gespecialiseerd 
in frisdrankautomaten. Daar er ontzettend 
veel mogelijkheden zijn, engageren wij ons 
om samen op zoek te gaan naar de meest 
geschikte frisdrankautomaat voor uw bedrijf.

Een kleine greep uit de waaier 
van mogelijkheden
• Automaten met enkel een assortiment 

aan frisdranken
• Automaten met gezonde drankjes of  een 

gezonde variant van de frisdranken
• Voor scholen: water van A-merken of  

alternatieve merken mogelijk
• …  

Voordelen
1. Een scherpe prijs voor een hoge kwaliteit
2. Geen tijdsinvestering (wij plaatsen, vullen 

en onderhouden de toestellen)
3. Geen grote woekerwinsten zoals   

bij de grote spelers
4. Een correcte en snelle service
5. Gratis prijsofferte
6. Een persoonlijk contact 

Broodjesautomaten

De Broodjesbrigade 
staat altijd voor u klaar!

Meer informatie op:
www.broodjesbrigade.be

Vraag meer informatie op: 
info@broodjesbrigade.be

Snoepautomaten FRISDRANKautomaten

WIJ LUISTEREN GRAAG NAAR UW WENSEN!

Vraag gerust geheel vrijblijvend meer informatie 

over al onze mogelijkheden.

Bel Michel Haesevoets (zaakvoerder) op 0498 971 467

Go! Info Info
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