
FAQ COLLECTIEVE INKOOP HORECA PER 1 SEPTEMBER 2022 VIA HORESCA 

1. Ben ik verplicht om bij HORESCA te gaan inkopen? 

a. Nee u bent niks verplicht. Dit is een service vanuit Sportbedrijf Deventer op verzoek 

van de sportverenigingen 

 

2. Doet Sportbedrijf Deventer de bestellingen? 

a. Nee, uw vereniging doet zelf de bestellingen, ook sluit uw verenging een eigen 

contract af met HORESCA. Wel profiteert uw vereniging van de scherpe 

prijsafspraken die Sportbedrijf Deventer met HORESCA heeft gemaakt 

 

3. Welke producten kan ik bestellen? 

a. U kunt alles bestellen wat uw vereniging nodig heeft. Voor meer dan 150 Food, 

Frisdranken en Non-Foodproducten heeft Sportbedrijf Deventer scherpe 

prijsafspraken bedongen. 

 

4. Levert HORESCA ook producten voor de Gezonde kantine? 

a. U kunt met HORESCA bespreken wat u precies nodig heeft, dan zullen zij aangeven of 

dit leverbaar is of een alternatief bieden 

 

5. Kan ik ook bier bestellen via HORESCA 

a. Ja dat kan. HORESCA is gecertificeerd leverancier van vrijwel alle gangbare 

biermerken. Daarnaast heeft Horesca een officieel agentschap van diverse 

biermerken, waaronder Grolsch. Ook wanneer u een rechtstreeks contract heeft met 

een bierleverancier kan dit in de veel gevallen geleverd worden via HORESCA. 

 

6. Kan ik ook frisdrank bestellen via HORESCA? 

a. Ja dan kan, de meest gangbare frisdranken zijn opgenomen in de prijslijst (flesjes en 

blikjes) 

 

7. Kan ik ook non-food bestellen bij HORESCA, zoals ? 

a. Ja, een aantal gangbare producten zijn zelfs al opgenomen in de prijslijst 

 

8. Is er een minimumbestelafname? 

a. De minimum bestelafname is € 250 per keer 

 

9. Wat als ik niet aan de minimumbestelafname kom? 

a. De regel is dat u dan minder frequent besteld. Komt u structureel niet aan deze 

bestelafname, neem dan contact op met Irene Jansens van Sportbedrijf Deventer, we 

onderzoeken dan of er een club in de buurt is met wie u samen kunt inkopen 

 

10. Hoe vaak en op welke dag wordt er geleverd? 

a. Dit bepaalt u zelf samen met HORESCA 

 

11. Hoe gaat het met betalen? 

a. Dit bepaalt u zelf samen met HORESCA 

 

12. Welke bijdrage levert HORESCO aan MVO?  



a. Horeaca zegt hierover; ”We werken graag met lokale aanbieders om een “low-

foodprint” te hebben. Het assortiment “Bio, diervriendelijk en Eco” worden wekelijks 

aangevuld. Onze partner in wijn (Intens Wines uit Deventer) heeft enkel Bio-wijnen 

(80% van ons wijn assortiment komt hier vandaan). Onze verspartner Rungis 

communiceert wekelijks, indien gewenst, over het lokale aanbod vol in het seizoen. 

Hierdoor zijn de smaken hoog, de prijzen laag en wordt de “carbon foodprint” 

minimaal. Centrale logistiek van een deel van leveranciers naar een Horesca Depot 

zorgt dat er minder “motorbewegingen” gemaakt worden. Een deel van ons 

wagenpark werkt onder (euro 6) de nationale norm is Euro 5. Momenteel loopt er een 

inventarisatie ronde voor een “elektrische-vrachtwagen”, zodat we toekomstige 

milieuzones kunnen bereiken. Onze “amba-chauffeurs” zetten bij het lossen van de 

vrachtwagen, indien mogelijk, de koelmotoren uit. Onze leverenciers vragen wij om 

hun verpakkingen tot een minimum te beperken en mocht het niet anders zijn mee te 

denken in biologisch afbreekbaar en of recyclebaar. Zo werken we samen in de keten 

voor behoud van onze planeet. Dit is zo maar een greep uit de dagelijkse 

bewustwording welke als officiële naam MVO draagt.” 


