
 
 

Introductie: 

 

CoffeeScan adviseert onafhankelijk bij de inkoop en begeleiding voor uw 
koffiemachines, koffiebonen (of andere malingen), servicecontracten en analyseert 
contracten ter verbetering. CoffeeScan is dus géén leverancier. Wij zijn specialist met 
meer dan 20 jaar kennis en ervaring van deze ondoorzichtige markt en verzorgen 
onderhandse - en Europese aanbestedingen. 

U kunt ons inschakelen voor een check op uw huidige contract, een inventarisatie, 
het maken van een nieuwe blauwdruk, een nieuwe uitvraag, projectleiding bij de 
implementatie van een nieuw koffiepark, maar ook contractbeheer en factuurcontrole 
tijdens de contractperiode.  

 

Probleemstelling: 

De koffiemarkt kenmerkt zich door eenvoudige zaken juist zeer complex en niet 
transparant te maken. In deze wildernis van aanbieders is het tijdrovend, frustrerend 
en moeilijk om de juiste beslissingen te kunnen maken. Bedrijven zoeken een 
betrouwbare partner qua koffiemachines, koffie, smaak en juiste servicelevel (SLA) 
van deze producten.  

 

Oplossing: 

Wij ondersteunen en adviseren onafhankelijk met onze kennis bij het aangaan van 
betere nieuwe contracten, realiseren besparingen hierop en u kiest uiteindelijk zelf de 
definitieve aanbieder. 

 

Voordeel: 

De ondersteuning die wij bieden geeft u de volgende voordelen: 

- Besparing in tijd, wij begeleiden het proces van A t/m Z 
- Meer dan 20 jaar kennis van deze specifieke markt,  

CoffeeScan is specialist door alleen actief te zijn in deze branche, 
dat maakt ons uniek 

- Besparing in kosten, wij garanderen een minimale besparing van 10% op uw 
huidige kosten. No cure no pay, halen wij dit niet, dan ontvangt u van ons 
geen factuur en krijgt u onze dienst gratis 

 

Voor wie is dit interessant: 

Voor eenieder die koop - en/of huurapparatuur hebben, wij helpen onze klanten van 
de makelaar op de hoek t/m ASML. 

 

 



 
 

Hoe werkt het:  

Namens VSCD zijn we aangesteld als onafhankelijk adviseur op het gebied van 

koffiekosten, voor u betekent dit dat wij u een “vrijblijvende scan” aanbieden. 

Op basis van een intakegesprek (ook via video) kunnen we snel een aantal zaken 

bepalen en realiseren. 

 

Wanneer interessant: 

Wanneer uw huidige contract binnen 24 maanden verloopt, dan is het interessant om 
nu contact op te nemen met CoffeeScan. 

 

Hoe werkt het: 

1. Bel of mail met CoffeeScan 073 - 6408880  of mail naar; rob@CoffeeScan.nl 
2. Maak een afspraak voor een scan van uw huidige contract 

Waarom NU contact opnemen: 

CoffeeScan heeft als traditie dat er na een project op Bossche Bollen wordt 
getrakteerd voor de projectgroep. Voor de eerste 5 kantoren waar een project start, 
trakteren wij het gehele bedrijf op Bossche Bollen, en natuurlijk échte van Jan de 
Groot..! 

 

Ik wil nog meer weten: 

Neem gerust een kijkje op de website: 

https://CoffeeScan.nl/  

mailto:rob@CoffeeScan.nl
https://printscan.nl/cases/

