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VERANTWOORDING 
U mag er van overtuigd zijn dat we dit whitepaper in alle bescheidenheid geschreven hebben. We 
hebben geenszins het idee volledig te zijn en complete informatie te verschaffen. We weten net 
zo veel als u en veel minder van uw specifieke situatie.  
 
We hebben informatie verzameld door veel gesprekken met diverse vers-ondernemers. Het stre-
ven en de bedoeling van dit paper is om u een handreiking te doen, misschien op ideeën te bren-
gen. We kunnen ons voorstellen dat u even geen tijd hebt om al te ver vooruit te kijken. Deze 
paar A4-tjes heeft u snel gelezen en de rest is uiteraard aan u.  
 
Ver vooruit kijken kan op dit moment niemand. Daar willen wij ons ook niet aan wagen, maar 
voor de korte termijn hebben we wel wat verwachtingen en gedachten durven opschrijven. Ook 
dat uiteraard met de nodige reserve. 
 
We hopen dat we u hiermee helpen. 
 
De pieken in de tijd tot beoogd einde van de bewegingsbeperking: 
Pasen 12+13 april vieren we thuis in kleine kring 
Koningsdag ma 27 april vieren we thuis in kleine kring 
Bevrijdingsdag di 5 mei vieren we thuis in kleine kring 
Hemelvaartsdag do 21 mei gaan we het gezellig maken, thuis 
Pinksterfeest 31 mei+1 juni  gaan we barbecueën, in hopelijk iets grotere kring 
 
Rondom die feestdagen zal het voor een groot deel van de voedingssector drukte te weeg bren-
gen, omdat het consumeren compleet zal verschuiven van out of home, naar detailhandel. Gevolg 
is dat er extra druk in en bij de winkels gaat ontstaan. Daar zal iedere vers-specialist zich zo goed 
en kwaad als het kan op willen voorbereiden. Opstoppingen en lang wachten leiden tot ergernis, 
teleurstelling en zelfs extra besmettingsrisico’s. In de normale weken kunt u misschien klanten 
attent maken op kortere wachttijden op dinsdag en woensdag… Met de feestdagen wordt dat las-
tiger, u wilt tenslotte verse producten leveren en uw klant wil verse producten kopen. 
 
Pasen,  
nog vol in de corona-tijd. Consumenten gaan allemaal thuis gezellig eten. Ondanks de vervelen-
de situatie biedt dit ook volop kansen. De onzekere factoren zijn het weer en de keuzes van de 
consument. Het eerste is zoals het komt, aan het tweede is misschien iets te sturen. Welke pro-
blemen komt de versspecialist tegen? Die problemen kunnen zich toespitsen op vraag, aanvoer, 
verkrijgbaarheid en interne logistiek. 
 
Vraag en aanvoer 
De vraag is wellicht wat te sturen door menu-suggesties te doen, daardoor kunt u enigszins af-
stemmen op verkrijgbaarheid. Een bestelformulier kan dit praktisch maken. Een Paasfolder .. erg 
kort dag nu.  
Bijvoorbeeld vleesgrossiers houden de ‘horeca-producten’ (rib-eyes, lendes etc) over. Overleg 
met hen wat zij voor u kunnen betekenen (en waarmee u misschien juist hen kunt helpen). Zo is 
het ook in kaas en vis. 
 
Interne logistiek 
Vier, vijf of zes klanten in de winkel, 10 er voor buiten. Zal de 11de aansluiten of door lopen? Het 
is zaak dat u de klanten snel kunt voorzien in een oplossing voor de eetlust. Dat kan op verschil-
lende manieren. 
 
De meest voor de hand liggende oplossing is uw klanten te vragen vooraf te bestellen en de be-
stelde producten af te halen. Wellicht kunt u zelfs een apart ‘loket’ inrichten voor afhalers. Zorg 
dan dat daar ook wat populaire vleeswaren voorverpakt klaar liggen, zodat u aan de gangbare 
extra vraag kunt voldoen. Door deze producten “per stuk” te prijzen of te stickeren, is afrekenen 
ook erg eenvoudig. 
 
Een tweede is dat u de verkoopmedewerkers in staat stelt klanten snel te helpen. Snij daarom zo 
veel mogelijk producten die u vaak gesneden verkoopt voor. Dat kan op diverse manieren, sta-
pelen in de toonbank, per 100-120 gram voorverpakt of zelfs samengestelde pakketjes. Salades 
uitscheppen is mooi maar tijdrovend, verpak ze vast voor in bakjes van 200-250 gram. Die enke-
le bijzondere moet u misschien dat weekend niet willen verkopen. 
 



 
 
Voor vleesproducten, maaltijdvis en stukken kaas kan dat natuurlijk ook, pakketjes met twee of 
drie hamburgers, zakjes mosselen, garnalen, varkenshaas vast in een folie gerold en zo zijn er 
vast meer mogelijkheden. Uw klanten zullen daar zeker begrip voor hebben en de wachtenden 
zijn al helemaal verrast door uw inventiviteit en snelheid van werken. Bedenk bij het verpakken 
dat er geen grote gezelschappen in huis en aan tafel komen, dus maak het u makkelijk en verpak 
per twee of drie stuks. 
 
Snacken 
Een snackbox of tapasbox is een welkome aanvulling. Verras uw klant en maak ze niet te groot. 
U kunt daar goede sier mee maken. Houd het assortiment enigszins beperkt, er komen nog meer 
‘thuisdagen’, dan wilt u weer kunnen verrassen. Uiteraard zijn salades ook snacks. Een fijne vis- 
of vleessalade of toast-salades. Snoeptomaatjes, aardbeien en radijs in een kant-en-klaar doos-
je. Kant-en-klare assorti-pakketjes maken het kiezen makkelijk en u kunt er uw creativiteit in 
kwijt. 
 
verspreiden 
U kunt ook menusuggesties verspreiden in een folder(?) of bestellijst die u in de winkel mee-
geeft, uiteraard zijn Facebook en andere media even belangrijk. Het FB gebruik is in deze periode 
enorm. Zet een bestelformulier online, leg ze in de winkel en vraag nadrukkelijk om voorbestel-
ling. bevestig de bestelling zo mogelijk per email en geef een afhaaltijdsblok (2-4 uur) aan. 
 
Het zal allemaal geen eenvoudige opgave zijn om ieder tevreden te stellen, maar een goede 
voorbereiding vergroot de kans daarop. 
 
 
Koningsdag,  
ook nog vol in de corona-tijd. Er zijn geen Koningsspelen, geen rommelmarkten, geen familiebij-
eenkomsten, geen bezoek aan Maastricht en ook geen verslag op tv. De consumenten zullen ver-
tier moeten vinden in en om huis. Koningsdag is op maandag, toch gewoon een vrije dag. Geen 
thuiswerk, geen logistiek, geen … Wat gaat dat betekenen, die dag na het weekend? 
 
Mocht het een mooi-weer-dag worden, dan zal er vast op grote schaal, maar in kleine kring ge-
barbecued gaan worden. U kunt daar op inspelen en u voorbereiden: maak twee-
persoonspakketjes met de gangbare bbq-producten. Deze kunnen zo nodig zelfs uit de diepvries 
verkocht worden. 
 
Daarnaast zijn ook nu de snacks weer een kans. Zorg voor een gevarieerd assortiment. Met een 
“Koningssnackbox” is de keuze gemakkelijk. Het is maar welk etiket je er op plakt. 
 
 
Bevrijdingsdag,  
ook nog vol in de corona-tijd. Er zijn geen bijeenkomsten, concerten, ook geen verslag op tv. We  
zullen opnieuw thuis moeten vertieren. Dit jaar is Bevrijdingsdag voor velen weer een vrije dag, 
geen gewone dinsdag dus. Wat gaat dat betekenen, een dag tussen weekend en deze feestdag. 
Bent u maandag gesloten en dan ook gelijk maar deze dinsdag? Of heeft u de winkeldeur van 
slot? In beide gevallen zal het wellicht extra drukte betekenen. Of op de maandag of op de vrij-
dag en zaterdag er voor. 
 
Ook voor deze dag geldt: Bij mooi weer zal er hier en daar wel weer een kolenvuurtje aan gaan, 
opnieuw weer in kleine kring. U kunt daar op inspelen en u voorbereiden: zorg voor kleine pak-
ketjes met producten die desnoods ook in de oven of koekenpan kunnen. 
 
Daarnaast zijn ook nu de snacks weer een prima product. Zorg voor een gevarieerd assortiment. 
Met een “Bevrijdings-snackbox” is de keuze voor uw klant gemakkelijk. En het is maar welk eti-
ket je er op plakt. 
 
 
Pinksterfeest,  
Half in half uit, tweede pinksterdag is op 1 juni. Hieromtrent durven we geen verwachtingen op  
te schrijven. Alles is nog mogelijk, nog steeds deze situatie, versoepeling, regionale vrijgave, 
complete lock down…  
 



ideeën op een rijtje:  
 
Ook hiervoor alle bescheidenheid. We zetten de producten die het voor u makkelijk kunnen 
maken er bij. (alle prijzen per 100 stuks) 
 
Voor Tapas en Snackpakketten:  

Maak kleine lekkernijen aan een stokje. Kip, vis, fruit, groente,  
kaas, worst, alles kan.  
Tip voor iets anders: 
Snijd eens vierkante strippen grillworst of kaas met een stokje 
(mag best een rond kantje aan zitten) 

 
 
omschrijving bestelnr. prijs 
Gushi-stokje 7cm 487 20 74 € 1,02 
Gushi-stokje 9cm 487 20 94 € 1,04 
Stokje met lus 10cm. 487 11 04 € 1,44 

 
omschrijving bestelnr. prijs 
Luxe tapas/delitray 5-vaks, 325x265x35mm zwart (afb.1a) 470 61 23 € 67,20 
deksel (laag) voor deze bak 470 61 23 (afb.1b) 470 61 20 € 58,00 
Hoog deksel voor deze bak (afb.4b) 470 61 21 € 59,00 
   

Style-Gourmet-trays 250x120x31mm. 3-vaks zwart (afb.2a) 421 73 03  €    17,48  
Style-Gourmet-trays 250x120x31mm. 6-vaks zwart (afb.2b) 421 76 03  €    18,40  
Style-Gourmet-deksel 250x120mm. transparant (afb.2c) 421 73 00  €    17,94  
   
Gastro-bak, 325x265x50mm. 4-vaks zwart (afb.3a) 427 62 54 € 35,26 
Gastro-bak, 325x265x50mm. 3-vaks zwart (afb.3b) 427 62 53 € 33,57 
Laag deksel (15mm) voor deze bak 427 62 54 (afb.3c) 427 62 00 € 50,83 

 
Family-snack-pack: 
Denk aan grill-snacks, op te warmen in de magnetron of (beter) oven. 
omschrijving bestelnr. prijs 
warmhoudzakken, 105x60x230 (klein) VIS vers&lekker 408 62 02  €    6,02 
warmhoudzakken, 130x80x280 (groot) VIS vers&lekker 408 62 32  €    9,04 
   warmhoudzakken, 11x6x23cm. mini, KIP vers&lekker 408 70 27  €    5,19 
warmhoudzakken, 13x4x29cm. klein, KIP vers&lekker 408 71 27  €    5,64 
warmhoudzakken, 17x4x35cm. groot, KIP vers&lekker 408 73 37  €    5,88 
   warmhoudzakken, 13x4x29cm, bruin, vers& lekker 408 71 23  €    6,12 
warmhoudzakken, 17x4x35cm, bruin, vers& lekker 408 73 33  €    7,33 
   sparerib-warmhoudzakken, 17x4x46cm. magnetronbestendig 408 75 23  €    8,07 
   Keurslager, warmhoudzak 13x4x28 `klein` 408 71 21  €    4,32 
Keurslager, warmhoudzak 17x4x35 `groot` 408 73 31  €    5,48 
Keurslager, warmhoudzak 17x4x45 `super groot`  [sparerib] 408 75 41  €    8,63 
 
2-persoons gourmet pakket: 
omschrijving bestelnr. prijs 
Style-Gourmet-trays 250x120x31mm. 3-vaks zwart (afb.2a) 421 73 03  €    17,48  
Style-Gourmet-trays 250x120x31mm. 6-vaks zwart (afb.2b) 421 76 03  €    18,40  
Style-Gourmet-deksel 250x120mm. transparant (afb.2c) 421 73 00  €    17,94  

 
Voor de kinderen 
Stok met drie verschillende schijfjes smalle worst 
Anders kan ook: aardbei, radijs, rettich 
tip: een stokje met producten die even opgewarmd moeten worden is ook lekker. 
Verpak ze per drie stokje in een bakje, lekker overzichtelijk. Prijs ze per stuk. 
omschrijving bestelnr. prijs 
Gushi-stokje 12cm 487 21 24 € 1,06 
Gushi-stokje 15cm 487 21 54 € 1,40 
Stokje met lus 10cm. 487 11 04 € 1,44 

 



 
droge worst en ham plukschaal 
Luxe vleeswaren losjes gedrapeerd in een verzamelbakje: 
omschrijving bestelnr. prijs 
Chique delitray 325x265x20mm. zwart (afb.4a) 470 61 33 € 67,20 
laag deksel voor deze bak (afb.4b) 470 61 20 € 58,00 
Style-Gourmet-trays 250x120x31mm. 3-vaks zwart (afb.) 421 73 03  €    17,48  
Style-Gourmet-trays 250x120x31mm. 6-vaks zwart (afb.) 421 76 03  €    18,40  
Style-Gourmet-deksel 250x120mm. transparant (afb.) 421 73 00  €    17,94  

 
Brunch-pakket 
4x 100 gram gesneden vleeswaren* 
plak paté  
stukje grillworst 
pakje roomboter of boterschaapje 

4 soorten harde kaas 
kuipje heksenkaas 
verpakt frans kaasje 
pakje roomboter of boterschaapje 

Snij de vleeswaren mooi op een schaal en verpak deze MAP in een zak 
*Let op dat de vleeswaren die u verpakt wel MAP verpakt kunnen worden. 
 
omschrijving bestelnr. prijs 
Chique delitray 325x265x20mm. zwart (afb.4a) 470 61 33 € 64,50 
Hoog deksel voor deze bak (afb.4b) 470 61 21 € 59,00 
UHB buis-vacuümzak 300x400 450 30 40 € 11,45 

 
voordeelbundel 
3x 100 gram gesneden vleeswaren met een stukje grill- of kookworst 
opstapelen, rood/wit-koordje er kruislings om 
Een mooi cadeautje! 
 
lintjesregen 
2x 150 gram gesneden kaas en een kruidenkaasje 
Opstapelen, rood-wit-blauw lintje er om 
 
Combi-dinner 
2x2=4 ruime porties ovenschotel (gemakkelijk op te warmen) 
omschrijving bestelnr. prijs 
Aluminium bakken uitw.zwart, 750ml (afb.5a) 428 52 33 € 32,75 
Deksel voor deze bak 428 52 33 (afb.5b) 428 52 30 € 33,04 

 
smeerboel 
-filet americain  
-carpaccio tapenade  
-kip/kerriesalade  
-uw lekkerste salade  
Van ieder een bakje in een zak voor € ……. 
 
omschrijving bestelnr. prijs 
Briljant bakje 250cc, achthoek zwart (afb.6) 421 30 53 € 7,65 
Deksel voor Briljant-bakje, transparant (afb.6) 421 30 00 € 6,60 

 
Salad-lunch: 

1. Surinaamse kipsalade 
2. Eiersalade 
3. zalmsalade 
4. huzarensalade 
5. vleessalade 
6. snackballetjes of kibbeling (in een zakje doen, zodat er  
7. dipsaus  

samen in een fraaie ‘ready teo serve-tray’ 
omschrijving bestelnr. prijs 
Ready2serve-tray 320x250x35, 7vakken, zwart (afb.7a) 470 71 73 € 55,00 
Ready2serve-tray 320x250x35, 7vakken, creme (afb.7b) 470 71 75 € 55,00 
Deksel voor deze tray, 35mm hoog (afb.7c) 470 71 70 € 47,12 
 



 
Afb.1a Afb.1b  

  

 

Afb.2a Afb.2b Afb.2c 

   
Afb.3a Afb.3b Afb3c 

  
Afb.4a Afb.4b  

  

 

Afb.5a Afb.5b  Afb.6 

  

 

 
Afb.7a Afb.7b Afb.7c 

   
 
 
Natuurlijk liggen er nog tig soorten bakjes, trays en schalen op onze planken. We doen maar een 
aantal suggesties. 
Staat er niet bij wat u in gedachten heeft: bel 088-8543 800 of mail naar info@delmo.nl en we 
helpen u graag. 



 
 

  


