
HIER VIND JE ONS

Breda
Vossenberg 2 
4825 BH Breda 
tel: 076 - 581 25 25  

Amsterdam Foodcenter
Jan van Galenstraat 14 
1051 KM Amsterdam 
tel: 020 - 682 28 27

Barendrecht
Kamerlingh Onnesweg 24 
2991 XL Barendrecht 
tel: 010 - 292 30 30
Storemanager: [Voornaam Achternaam]
Mail: barendrecht@paardekooper.nl  

Amsterdam Duivendrecht
De Flinesstraat 8 
1114 AL Amsterdam 
tel: 020 - 692 40 20

Beverwijk
Parallelweg 122b 
1948 NN Beverwijk 
tel: 0251 - 26 82 22 

Rotterdam
Schuttevaerweg 41 
3044 BA Rotterdam 
tel: 010 - 462 30 33

Nieuwegein
Ravenswade 2 
3439 LD Nieuwegein 
tel: 030 - 288 81 08 

Den Haag
Rijn 18 (Forepark) 
2491 BG Den Haag 
tel: 070 - 363 19 70

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en excl. btw. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten 
voorbehouden. Al onze leveringen geschieden volgens de algemene voorwaarden van de NVGP, gedeponeerd bij de K.v.K. te 
Amsterdam, welke u op verzoek worden toegezonden. 

Inpak Tips & Tricks Begin het nieuwe jaar verrassend goed! 
Nog meer praatjes met Pubchalk! Verpak je snacks en drinks als een gift en voeg een persoonlijke note toe. 
Hier raakt men niet snel over uitgepraat!

Tip: schrijf de naam van de ontvanger op het 
label a la Starbucks of schrijf er een wens op 
voor het nieuwe jaar.

Matching: serveer met 
een bijpassend servet en 
cocktailprikker.

Pimp je rietje. Vouw een molentje van 
cadeaupapier en plak in het midden 
een etiket voorzien van een leuke, 
verrassende boodschap voor een 
bijzondere drinkervaring.

Maak het uitpakken 
extra bijzonder 
en voeg een 
koordje met een 
label toe aan het 
hamburgerbakje. 
Je begint toch 
meteen te 
watertanden 
bij het zien van 
deze schoonheid? 
Een verleidelijke 
verpakking deelt in 
de voorpret. Dat 
smaakt naar meer! 

Bezoek Paardekooper 
tijdens de Horecava 2019! 

Van 7 tot en met 10 januari vindt 
in de Amsterdam RAI de Horecava 
2019 plaats. Dé vakbeurs voor 
horecaprofessionals. Als specialist 
in trendy foodverpakkingen 
en disposableconcepten mag 
Paardekooper hier natuurlijk niet 
ontbreken. Van het creëren van 
een ultieme gastbeleving tot het 
ondersteunen van jouw duurzame 
ambities. Tijdens de beurs laten wij 
je de meerwaarde van een goede 
verpakking zien. Je vindt in ons in 
hal 8, standnummer 320.


