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FLEXIBELE SERVICE EN EEN BREED

voorraad. We weten als geen ander waar

BEHOEFTEN VAN ONZE KLANTEN;

zetten onze kennis en ervaring graag in.

ASSORTIMENT, AFGESTEMD OP DE
DAT IS WAAR HORECASERVICE RUUD
VAN DER STAR VOOR STAAT.

Bij ons draait alles om de klanten. We staan
altijd voor hen klaar en willen hen zoveel
mogelijk ontzorgen als het gaat om hun

In de afgelopen 25 jaar groeiden we van

inkoop. Welke vraag ze ook hebben, wij

groothandel in kaas, eieren en boter uit tot

zoeken naar een oplossing.

een complete leverancier voor cafe’s, restaurants, pizzeria’s, schoolkantines, sportverenigin-

In dit magazine vertellen we meer over ons

gen en snackbars in de regio. Klanten weten

bedrijf, ons assortiment en onze unieke ser-

precies wat ze aan ons hebben. Al hun vragen

vice. Onze eigen mensen leggen uit waar ze

op het gebied van food en non-food kunnen

voor staan, maar ook onze leveranciers en

we beantwoorden. Dat doen we in nauwe

klanten komen aan het woord. Lees verder en

samenwerking met onze vaste leveranciers.

ontdek zelf wat we voor u kunnen betekenen.

Als partner voor horecaondernemingen

Ruud van der Star

denken we mee met het samenstellen van
het assortiment en het optimaliseren van de

‘t is er al gauw
koud genoeg voor

ondernemers mee te maken hebben en

Marcel van der Star
Directie

Interesse in een kosteloos magazine?
Neem contact op voor de mogelijkheden met Yolande Deuss.
T 0345 - 750 206

volg ons op
Horecaservice Ruud van der Star
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IN 1989 BESLOOT RUUD VAN DER
STAR EEN EIGEN GROOTHANDEL
TE STARTEN IN KAAS, EIEREN EN

BOTER. MET ZIJN VOORMALIGE

WERKGEVER VERGEER KAAS ALS
STERKE BASIS, LEVERDE HIJ

VANUIT ZIJN WOONPLAATS

BODEGRAVEN PRODUCTEN BIJ
EEN TROUWE KLANTENKRING
IN AMSTERDAM.

Van kleine leverancier
tot complete aanbieder
voor de horeca

rekenen op een breed assortiment diepvriesartikelen en een

een persoonlijke benadering en willen het beste voor onze

ruime sortering bake-off producten. Op die manier groeide

klanten. Daarbij kijken we vooruit. We streven naar langeter-

Horecaservice Ruud van der Star uit tot een complete groot-

mijnrelaties en een goed contact. Dat deden we al in de

VAN DER STAR BOOD EEN UNIEKE SERVICE EN HET AAN-

meer behoefte aan een efficiënt magazijn waar goederen

handel in food en non-food. Naast horecaondernemingen

beginjaren en dat zal nooit veranderen. Het maakt ons tot

TAL KLANTEN BREIDDE STEEDS VERDER UIT. OP BASIS

overzichtelijk konden worden geplaatst. In 1992 was het

werd de klantenkring uitgebreid met supermarkten, slagerij-

wie we zijn.

VAN HUN VRAAG GROEIDE OOK HET ASSORTIMENT.

zover. Het bedrijf verhuisde naar een volwaardig bedrijfs-

en en bakkerijen.

PRODUCTEN ALS SERVETTEN, KAARSEN EN VLEESWAREN

pand in Bodegraven, een plek waar ruimte was voor groei.

WERDEN TOEGEVOEGD, LATER GEVOLGD DOOR VELE

Het assortiment breidde verder uit, onder meer met sauzen

ANDERE ARTIKELEN.

en plantaardige oliën. Al snel leverde Van der Star een com-

Groei

In de beginjaren werkte Van der Star nog vanuit de schuur

pleet assortiment voor horecabedrijven.

Meer mogelijkheden

Vooruitkijken

In 2008 vond de verhuizing plaats naar de huidige vestiging

Horeca Foodgroup

in Ter Aar. Een ruim en zeer modern pand dat past bij onze

Sinds 19 januari 2009 zijn wij lid van de Horeca

ambities. Opnieuw maakten we een sterke groei door, mede

Foodgroup, een organisatie voor zelfstandige

aan zijn woonhuis in Bodegraven. Die ruimte bleek al snel te

Omdat de groei aan bleef houden, was in 2001 een nieuwe

door de overname van Hoek Horeca V.O.F. in 2013. Onze

horecagroothandels. Artikelen worden via deze

klein. Om meer voorraad te kunnen opslaan, werd een oude

verhuizing noodzakelijk. Van der Star betrok een pand in

klantengroep is breder en ons assortiment nog uitgebreider.

organisatie zoveel mogelijk via centrale magazijnen

koeienstal in gebruik genomen. Een tijdelijke oplossing, want

Alphen aan den Rijn met meer ruimte en efficiënte opslag-

Inmiddels heeft ons bedrijf 15 medewerkers. Dagelijks rijden

aan de aangesloten groothandels geleverd.

het assortiment bleef groeien. Van der Star kreeg steeds

mogelijkheden. Dankzij de verhuizing konden klanten ook

8 vrachtwagens rond om klanten te voorzien van hun pro-

Dankzij de inkoopvoordelen die zo ontstaan, kun-

ducten. Wat niet veranderde is onze service. We kiezen voor

nen wij onze klanten nog meer voordeel bieden.
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Breed en
complete assortiment
DAARNAAST LEVEREN WE ALLE SOORTEN DRANKEN,

zodat we klanten producten kunnen bieden waar ze echt iets

ZOALS FRISDRANKEN, WIJNEN, GEDESTILLEERD EN BIE-

aan hebben. Maar we doen meer. We vinden dat klanten bij

REN. HET VOORDEEL IS DAT ONZE KLANTEN BIJ ÉÉN

ons moeten vinden wat hun keuken nodig heeft. Zijn de

LEVERANCIER TERECHT KUNNEN VOOR ALLES WAT ZIJ

gewenste artikelen niet aanwezig, dan doen we er alles aan

NODIG HEBBEN. DAT IS WEL ZO EFFICIËNT.

om ze te vinden. Want ons assortiment is niet alleen breed

BIEDEN WE EEN TOTAALPAKKET

Als specialist houden we ons iedere dag bezig met het opti-

klant. Kwaliteit staat centraal. We hanteren scherpe eisen en

DAGELIJKS RIJDEN WE NAAR

maliseren van ons aanbod. We volgen ontwikkelingen bij

maken gebruik van betrouwbare leveranciers die zich bewe-

onze leveranciers en passen ons assortiment regelmatig aan,

zen hebben.

VLEES, VIS, FRUIT EN GROENTE,

Gezond èn lekker

ondernemer is het belangrijk om - afhankelijk van het

NON-FOODARTIKELEN.

Steeds meer mensen kiezen voor bewust eten. Gezonde

verwachtingspatroon van klanten - na te denken over deze

gerechten, biologische producten en lokale ingrediënten

trend en het aanbod aan te passen. Wij bieden alles voor

krijgen steeds meer aandacht. Ook de horeca is zich meer en

een verantwoorde en tegelijkertijd smaakvolle menukaart.

meer in deze trend aan het verdiepen. Een goede stap, want

Vanzelfsprekend kunnen wij klanten adviseren over de beste

gezond en verantwoord eten kan erg lekker zijn. Als horeca-

producten voor hun doelgroep.

MET ONS BREDE ASSORTIMENT
VOOR HORECAONDERNEMERS.

HEN TOE MET DE MEEST UITEEN-

en compleet, maar vooral afgestemd op de wensen van de

LOPENDE DAGVERSE PRODUCTEN

EN DIEPVRIESARTIKELEN. KAAS,
MAAR OOK DROOGWAREN EN
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ONZE HOGE SERVICEGRAAD
HEEFT ONS BEDRIJF GROOT

GEMAAKT. WE HEBBEN NIET
ALLEEN EEN ZEER BREED

ASSORTIMENT, MAAR STAAN
OOK KLAAR VOOR ONZE

KLANTEN ALS ZE PLOTSELING

MET EEN TEKORT KAMPEN OF
ADVIES NODIG HEBBEN BIJ
LASTIGE VRAAGSTUKKEN.

Daniël Meijer

Partner
voor klanten
HORECAONDERNEMERS STAAN DAGELIJKS VOOR VEEL
KEUZES. WIJ WETEN ALS GEEN ANDER WAAR ZE MEE TE

MAKEN KRIJGEN EN WILLEN GRAAG EEN PARTNER ZIJN. .

Daniel Meijer:

Betrouwbare leveranciers

Stefan van der Star:

gekomen goederen van leveranciers. Vanaf 10 uur starten we

“Wanneer wij de bestellingen doorkrijgen, gaan we aan de

met het verzamen van bestellingen voor klanten. Omdat we

slag om alles klaar te zetten voor de chauffeurs. Dankzij de

werken voor de horeca, hebben we te maken met pieken.

inrichting en routing van het magazijn kunnen we efficiënt

Daar is ons magazijn uitstekend op ingericht. We hebben

werken. Wanneer alles is verzameld, laden de chauffeurs hun

een grote capaciteit en een efficiënte routing. Belangrijk is

auto’s in. De communicatielijnen binnen ons bedrijf zijn erg

dat we flexibel zijn. Een nalevering of kleine bestelling is dan

kort, ook die tussen de chauffeurs en de medewerkers in het

ook geen enkel probleem.”

Om de kwaliteit van onze artikelen te kunnen garanderen,

magazijn. Dat is belangrijk, want op die manier wisselen we

werken we samen met betrouwbare leverancies. We kiezen

informatie uit en houden we elkaar scherp.”

voor partnerships en weten daardoor precies wat we kunnen
verwachten. Alle leveranciers voldoen aan onze scherpe

René Elsgeest:

“Als relatiebeheerder vind ik het belangrijk dat klanten

eisen. Onze medewerkers controleren bovendien continu de

“In de ochtend wordt onze voorraad aangevuld met de in-

mij weten te vinden en me benaderen met hun vragen.

kwaliteit van de producten.

Daarvoor is het nodig om een relatie op te bouwen.
Het allerbelangrijkste is goed luisteren. Ik vraag mijn klanten regelmatig wat zij van ons als leverancier verwachten.

Stefan van der Star en René Elsgeest

De lijnen binnen ons bedrijf zijn kort. Klanten kunnen rekenen
op vaste contactpersonen die weten wat er speelt. Dit geldt
ook voor de chauffeurs die hun klanten kennen en weten
welke bezorgwijze het meest efficiënt is.

Professioneel magazijn

De producten worden opgeslagen in het professionele

Met die informatie gaan we aan de slag om onszelf te

magazijn. Op een oppervlakte van 2400m2 zijn afdelingen

verbeteren. Alleen op die manier kun je echt verschil maken.”

ingericht voor droge kruidenierswaren, versproducten,
gekoelde artikelen en diepvriesproducten.
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ADVERTENTIE

Verse eieren en eiproducten. Van Roemburg verpakt dagverse
eieren voor Ruud van der Star horecagroothandel en Zn.
Daarnaast levert van Roemburg een breed assortiment vloeibare
en convience eiproducten.

Wim

Vloeibare eiproducten:
t 7MPFJCBBSTDIBSSFMIFFMFJ
t 7MPFJCBBSTDIBSSFMFJHFFM
t 7MPFJCBBSTDIBSSFMFJXJU
t 7MPFJCBBSSPFSFJNJY

Bestellen

contact vind ik erg belangrijk. Als je je best doet om klanten

Klanten geven hun bestellingen door zoals zij het willen. Per
telefoon of via de online bestelportal. Zodra de bestellingen

Verse scharrel eieren:
t TUVLT Y NBBUt TUVLT Y NBBU.
t TUVLT Y NBBUt TUVLT Y NBBU.

Convience eiproducten:
gekookte en gepelde scharreleieren
kant en klaar
t

Waar kwaliteit en service
zo gewoon is!

te leren kennen, kun je beter inspelen op hun behoeften.”

binnekomen, worden ze verwerkt en doorgestuurd naar het

Tim de Groot, chauffeur:

magazijn.

“Vijf dagen in de week rijden wij met onze bestellingen naar
klanten. In totaal hebben we 8 auto’s. Alle chauffeurs laden

Annette Oudshoorn:

TUVLTFNNFS

Annette Oudshoorn

Tim de Groot

zelf hun artikelen. Bij de klant brengen we ze vervolgens

“Ik ben een vast aanspreekpunt voor klanten en heb dan ook

naar de juiste plek. Omdat we onze vaste adressen hebben,

regelmatig contact. Ze kunnen bij mij hun bestellingen door-

weten we precies wat de wensen zijn. Het voordeel is dat je

geven, maar ik beantwoord ook vragen. Belangrijk is dat wij

klanten echt leert kennen. Als er vragen zijn, ben ik dan ook

altijd ons best doen om oplossingen te bieden. Dat is de

vaak het eerste aanspreekpunt.”

kracht van ons bedrijf. Ook het persoonlijke karakter van het

ADVERTENTIE
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Vaste leverancier van Kaasland
Eigenaar Marcel Kaal:

“Van der Star is voor ons een uitstekende partner”

Uniek kaasassortiment van Vergeer Holland
Wim Hofman:

“Een nauwe samenwerking met groothandels is voor ons erg belangrijk”

Op de Haarlemmerdijk, midden in het Amsterdamse cen-

2007 klant. Een goede beslissing, want Van der Star is een

Al sinds 1934 bewijst Vergeer Holland dat je ook met een

kennis. Samen bezoeken we klanten om te praten over het

trum, ligt Kaasland. Hier vind je niet alleen de heerlijkste

flexibel bedrijf dat kwalitatief hoogwaardige producten

ambachtelijk product als kaas heel vernieuwend kunt zijn. Het

assortiment. Op die manier kunnen we elkaar versterken.”

kazen uit alle windstreken, maar ook een breed aanbod aan

levert. Als de nood hoog is, komen ze zelfs zeven dagen per

assortiment is continu in ontwikkeling. Dat geldt ook voor de

Ook Vergeer is nog altijd een echt familiebedrijf. “Dat gevoel

brood en bake-offproducten. Vaste klanten en toeristen

week langs. Dat is natuurlijk een groot voordeel. Van der

verpakkingen. Klanten kunnen altijd rekenen op slimme en

stralen we ook uit”, zegt Hofman. “Mensen blijven hier enorm

komen er graag voor hun bijzondere boodschappen. Je kunt

Star is voor ons een uitstekende partner die service biedt

efficiënte oplossingen. Willem Hofman van Vergeer Holland

lang werken en dat betekent dat de kennis binnen ons bedrijf

er ook een lekker belegd broodje eten. Voor de bake-off

zoals wij het graag zien: vriendelijk, flexibel en kwalitatief

vertelt: “we zijn sterk in het rijpen en verpakken van kaas. In

alleen maar groter wordt. ‘We hebben geel bloed’, zeggen we

producten maakt Kaasland gebruik van de service van Van

hoogwaardig.”

totaal ligt hier 4 miljoen kilo op voorraad. Per week verpakken

regelmatig. Klanten merken dat. Het geeft een vertrouwd

der Star. Marcel Kaal, eigenaar van Kaasland: “We zijn sinds

Partner voor het Frans Otten Stadion
Directeur Ger Koopman:

“Voor van der Star is het nooit teveel”

we 1.200 ton. Dat doen we voor de retail en voor groothan-

gevoel. Die goede band met klanten levert ons ook veel voor-

dels over de hele wereld. Een nauwe samenwerking met onze

deel op. We weten wat voor hen belangrijk is en passen ons

klanten is voor ons erg belangrijk. Van der Star is op dit

assortiment en de verpakkingen hierop aan. In feite leveren

gebied een uitstekend voorbeeld. De band tussen onze

we alles precies zoals de klant het wil. Van verpakkingen met

bedrijven is nog hechter omdat Ruud van der Star een oud-

twee plakken tot verpakkingen met 100 plakken en van blok-

collega is. De groothandels maken gebruik van onze product-

jes tot halve kazen.”

Specialist in Bake-off
Marco Simons, Key Account Manager bij Diversi Foods: “We

zijn continu bezig om ons assortiment te verbeteren”

Lekker sporten, vergaderen of heerlijk genieten van een lekker

Al sinds 1976 neemt Koopman producten af bij Van der Star:

Wie aan bake-off denkt, kan niet om Diversi Foods heen.

De samenwerking tussen Diversi Foods en Van der Star ver-

drankje, lunch of diner? In het Frans Otten stadion in

“We waren klant bij Vergeer Kaas. Toen Ruud van der Star

Sinds 1989 staat dit bedrijf binnen de sector bekend om het

loopt prima. “Het klikte eigenlijk direct”, vertelt Simons.

Amsterdam kan het allemaal. Alles draait er om ontspannen in

voor zichzelf begon, zijn we bij hem gebleven. Dat bevalt

brede assortiment en de innovatieve producten. Diversi

“Toen we met elkaar in zee gingen, waren wij nog relatief

een sportieve sfeer. Ger Koopman leidt het bedrijf samen met

nog altijd erg goed. De producten worden op tijd geleverd

Foods besteedt veel aandacht aan kwaliteit. Alle grondstof-

klein. De flexibiliteit en korte lijnen van toen hebben we

zijn twee zoons die het op termijn zullen overnemen. “We zijn

en de service is uitstekend. Het is nooit teveel. Als we een

fen worden onderworpen aan strenge selectiecriteria, zodat

gelukkig vast weten te houden, ook al zijn we inmiddels hard

een echt familiebedrijf”, zegt hij. “Dat merken onze klanten

groot toernooi organiseren en zelf capaciteit tekort komen,

smaak, geur en kleur optimaal zijn. Key account manager

gegroeid. Samen zorgen we voor een goed voorraadbeheer.

aan de persoonlijke benadering. We willen sportief entertain-

regelt Van der Star bijvoorbeeld een koelwagen. We organi-

Marco Simons vertelt: “We zijn continu bezig om ons assorti-

We kunnen gangbare producten snel leveren en de niche-

ment bieden. En daarbij hoort natuurlijk ook een goed restau-

seren regelmatig evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de

ment te verbeteren. Belangrijk is dat we zo dicht mogelijk bij

producten houden wij voor Van der Star op voorraad.

rant. We hebben vier koks in dienst. Zij maken de meest uit-

Europese kampioenschappen squash of de Dutch junior

de bakker willen staan. Dat doen we met authentieke en ori-

Dankzij de intensieve samenwerking hebben we een hechte

eenlopende gerechten: van een tosti tot een compleet menu.

open. Dan is het fijn om op zo’n partner te kunnen rekenen.”

ginele recepten. We onderzoeken wat de markt wil en spe-

relatie opgebouwd. En daarvan profiteren natuurlijk ook de

Gezonde voeding krijgt bij ons natuurlijk veel aandacht. Ook

len hier ook op in. Daarmee onderscheiden we ons

uiteindelijke eindklanten.”

op dit gebied hebben we een groot aanbod.”

inmiddels duidelijk als trendsetter.”
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ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Pavan heeft zijn sporen verdiend in
het ijs. Traditionele recepten, ambachtelijke bereiding en de originele
grondstoffen uit Italië vormen nog
steeds de basis voor onze ijsspecialiteiten. Tegelijkertijd verzekert voortdurende innovatie u van een kwaliteitsproduct dat geheel is
afgestemd op de eisen van deze tijd.
PAVAN
Achthovenerweg 15-J

2351AX Leiderdorp
T 071 589 12 33

info@pavan.nl
www.pavan.nl
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wil graag iedereen bedanken
die het mogelijk heeft gemaakt dit
magazine te realiseren

www.horecaserviceruudvanderstar.nl

