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Dé feestmaand
komt in zicht!

Introductie

Voor een nog
beter uitje
Het is alweer tijd voor de één na
laatste editie van ‘de Quality Times’
voor dit jaar. Met het oog op de
naderende decembermaand staat deze
editie van de Quality Times onder
andere in het teken van feestelijke
activiteiten in jouw verkooppunt. Zo
kan jij er een gezellig samenzijn van
maken! Wat dacht je bijvoorbeeld van
een gezellige Pub Quiz? Wij hebben er
in ieder geval weer veel zin in. Jij ook?

We kunnen niet ontkennen dat de feestdagen
voor veel bezoekers ook heerlijke lekkernijen
betekent. Daarom geven wij je ook tips hoe je
een gezond alternatief kunt aanbieden naast
het onmisbare assortiment chocolade en
pepernoten. En dit alles op een eenvoudige
en laagdrempelige manier zonder teveel
voorraden. En zoals je gewend bent, lees je
over onze deelnemende merken uit het
spaarprogramma, over onze Quality Time
maand in een notendop en vind je een aantal
heerlijke recepten terug.
Na het lezen van deze editie van de ‘de
Quality Times’ ben jij goed voorbereid op de
feestmaand! Laat die feestmaand maar
beginnen! Veel leesplezier en tot in
december!

Wendy Onwezen

Redactie de Quality Times
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Quality Time kompas

Quality Time
kompas
Met Quality Time haal je
meer uit je verkooppunt

Een bewust assortiment
met anders nog iets lekkers
Quality Time helpt je om bewuste alternatieven
ook op de kaart te zetten. Gezond voor je
bezoekers en voor jouw inkomsten.

Maak kans op
Quality Time Award
Elk jaar kiest Quality Time een organisatie
die een bijzondere wens heeft. Een wens
die te maken heeft met een nog leuker en
beter uitje worden. Hoe je dus nog meer
Quality Time kan bieden voor je bezoekers.
Met de € 5.000,- die bij de Quality Time
Award hoort, kan jouw wens in vervulling
gaan! Jij als lid maakt automatisch kans op
de Quality Time Award.

Hoe?

Machtig Quality Time tot het
automatisch opvragen van een
kopie van jouw grossierslijst

OF
Mail je grossierslijst naar
info@ikwilqualitytime.nl

Meer weten of
belangstelling?

Bel 085-0290056

Boek onze
veldkantine!
Wij regelen vervolgens
alles, van assortiment tot
personeel!

Sparen

met Quality Time
Spaar gratis mee met ons
spaarprogramma. Door
producten in te kopen bij je eigen
vertrouwde leverancier spaar je voor
gratis producten voor jouw
verkooppunt. Dat laat je toch niet
liggen?
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Contact

Belangstelling of vragen?
Wij helpen je graag! Zo kun je ons bereiken!
Mail ons
info@ikwilqualitytime.nl

Bel ons
085-0290056
Stuur ons
Postbus 11
4190 CA
GELDERMALSEN

Bezoek ons
De Ooyen 13a
4191 PB
GELDERMALSEN

App ons
06-43051024
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Wij zijn nu ook op Social
Media te vinden!
Quality Time is overstag en zet zijn stappen nu ook
op Social Media. Vanaf vandaag plaatsen wij onze
tips, nieuwtjes, handige weetjes en meer ook op
onze Facebook en Instagram. Volg ons op deze twee
pagina’s, je blijft dan op de hoogte van al onze
ontwikkelingen!

Contact
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Quality Time nieuws
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Wat heeft zich de afgelopen tijd bij
Quality Time afgespeeld?
De Veldkantine bij FC Utrecht
Op 30 september stonden wij opgesteld bij de spannende
wedstrijd Jong FC Utrecht - Helmond sport! Tijdens de
hele avond hing er een positieve, competitieve sfeer. Leuk
om hierbij aanwezig te
zijn met de Veldkantine.
En ondanks de
spannende wedstrijd,
die de fans natuurlijk
liever niet wilde missen,
maakte ze nog wél even
tijd om iets lekkers te
halen bij de Veldkantine.
Zie je ons ook graag?
Dat kan!

NIEUW!
Het boekingsformulier van de Veldkantine! Op ons online
boekingenplatform is het nu makkelijker dan ooit om de
Veldkantine te reserveren. Wij nemen vervolgens contact
met jou op om jouw wensen te bespreken.

Halloween Night (31 oktober) VV
Nieuwkuijk
Op 31 oktober waren wij met de Veldkantine aanwezig tijdens de
Halloween Night bij VV Nieuwkuijk. De kantine was volledig
omgetoverd tot spookhuis en ook was er een dj aanwezig! Maar niet
alleen de kantine zag er griezelig uit, ook de Veldkantine was volledig
voorzien van Halloween decoratie (en zo ook onze collega’s met hun
angstaanjagende kostuums en bijpassende Halloween assortiment)!
De feestgangers konden de hele avond gratis snoepgoed graaien en
snaaien. Het dak ging eraf op
deze speciale griezelparty!
Het was een geweldige
griezelavond en zeker voor
herhaling vatbaar!
Ook jij kunt de Veldkantine
boeken voor een leuke thema
avond bij jouw op locatie! We

faciliteren compleet, van
logistiek, bevoorrading tot
bemanning.

Boek direct via: https:/www.veldkantine.nl/boeken/.

Voor jou gespot

De afgelopen maanden
voor jou gespot op social
Media
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Heinz heb jij onze speciale Heinz Tomato
Ketchup fles met Ed Sheeran’s tattoo
sleeve altijd al willen zien? Dan is dit je
kans! Deze speciale fles is nu voor
iedereen te bewonderen in het Hard
Rock Cafe te Amsterdam! #EDxHEINZ
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HARIBO
HALLO-WIN! Houd je ook zo van pompoenen
versieren? Deel een foto van jouw mooiste pompoen
en maak kans op één van de 25 Haribo Halloween
uitdeelpakketten!

Seizoensgebonden kaastips

Seizoensgebonden
kaastips

Laat je in de aanloop naar de feestdagen
eens inspireren en informeren door je
lokale kaasspecialist.
Jouw lokale kaasspecialist weet als geen ander welke kazen er
juist nu op hun best zijn. Zeker nu ook dat glaasje port weer
extra lekker smaakt! Wat dacht je van een glaasje port met een
mooie punt Engelse blue Stilton kaas of met een plak Franse
Comté uit de Jura? Of een twee jaar gerijpte oude kaas uit onze
eigen Beemsterpolder, ook heerlijk! Kortom: laat je vaste
keuzepatroon eens los en ga eens voor iets wat je normaal
gesproken niet zou kiezen. Zo ontdek je nog eens wat!

Een echte herfst klassieker. Kaasfondue!

Ook voor diegene die nog nooit zelf een kaasfondue heeft
gemaakt, dit is de tijd van het jaar om het eens te doen! En voor
een ieder die denkt dat het een hels karwei is, dit valt echt
reuze mee! Je lokale kaasspecialist heeft de mooiste kazen en
een passend recept voor je in huis. Zelfs een fondueset kan je
vaak lenen bij de lokale kaasspecialist. Als je dan nog in de
veronderstelling bent dat het je niet gaat lukken dan is er altijd
nog de echte herfst/winterkaas genaamd “Vacherin Mont d'Or
en Mont d'Or”. Dit romige lopende kaasje in het karakteristieke
houten doosje doe je in zijn geheel in de oven met een teentje
knoflook en wat kruiden. In een handomdraai heb je een heerlijk
mini kaasfonduetje voor 2 personen op tafel staan. Gezelligheid
verzekerd!
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Tosti tip

Herfsttosti Tip:

Tosti met tonijn
Nu de dagen weer korter, kouder en donkerder worden…. heb je wel zin
in een lekkere stevige tosti waar je lekker warm van wordt. Tijd voor de
herfsttosti met tonijn! Heerlijk happen! Hoe vaak eet jij eigenlijk een tosti?

Ingrediënten

Per tosti:
• 2 boterhammen
• Roomboter/olijfolie
• Pomodori tomaat
• 2 plakken boeren belegen stolwijker
• Tonijn uit blik
• Peper

Bereiding

• Besmeer 2 sneetjes grof bruinbrood aan één kant met roomboter of
olijfolie.
• Beleg de sneetjes aan de onbesmeerde kant met een paar dunne
plakjes pomodori tomaat en daar bovenop een stevige plak boeren
belegen stolwijker.
• Verdeel over de kaas een rijke laag uitgelekte tonijn uit blik en maal
er wat peper uit de molen overheen.
• Dek af met nog een plak boeren belegen stolwijker en vervolgens de
andere snee brood.
• Druk even stevig aan en bak de tosti om en om aan beide kanten 		
voor 4 minuten totdat de kaas gesmolten is.
• Geniet van de smaak van de herfst.
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Vraag jouw bezoekers wat ze zouden willen
in jouw verkooppunt.

2

Zoals we vaker zeggen, zien = kopen! Dit is bij
gezonde en verantwoordelijke producten
zeker zo belangrijk. Laat je bezoekers zien wat
je verkoopt. Leg bijvoorbeeld het fruit wat je
verkoopt bij de kassa.
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Voorkom derving en doe aan het einde van de
dag of week een aanbieding.
Probeer je verantwoorde producten
aantrekkelijk te prijzen.
Maak gezond eten leuk! Maak bijvoorbeeld
spiesjes met fruit of geef je fruit eenvoudig een
gezichtje.
Probeer je nieuwe producten eerst een tijdje uit
voordat je het groter gaat inkopen. Daarna kun
je beter inschatten hoeveel je moet inkopen,
dat voorkomt derving!
Kijk eens in je omgeving of je kunt
samenwerken met lokale partijen voor het
leveren van groente of fruit. Er zijn veel leden,
ouders, groenteboeren of andere partijen die
graag helpen gezonde voeding op de kaart te
krijgen!

Verantwoorde voeding
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Tips voor
verantwoorde
voeding in jouw
verkooppunt
De sinterklaastijd is weer aangebroken, dus
tijd voor allerlei lekkers! Naast het onmisbare
assortiment van chocolade en pepernoten
vinden veel organisaties het ook belangrijk
een gezond alternatief aan te bieden. Maar
hoe ga je daar mee om? Hoe zit het met
derving en hoe zorg je dat het aantrekkelijk
is voor de bezoekers?

7 tips om verantwoorde producten te

verkopen in jouw verkooppunt!

Pub Quiz
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Pub Quiz voor tijdens de feestdagen
Voor als je nog niet genoeg inspiratie hebt
voor de feestdagen…
Heb jij zin om een keer iets anders te doen dan een jaarlijkse
kerstborrel? Probeer dan deze professionele en vooral super
gezellige quiz. Alles zit erin voor een gezellig avondje voor 24
personen!

Additioneel pakket voor 5 personen (alleen
i.c.m. pakket 1 en/of 2):
• 5 invulboekjes
• 5 potloden

€15,-

Pub Quiz pakket 1 (inclusief bieren en snacks):

• de vragen en antwoordformulieren (24) voor de PubQuiz
• 24 potloden
• 3 medailles voor de winnaars
• promotiemateriaal (A3 poster en een digitale uitnodiging) om je
bezoekers te attenderen op de Pub Quiz
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Pub Quiz pakket 2 (exclusief bieren en snacks):

€125,-

b
Pu

• 1 krat Westmalle Dubbel trappist (24 flesjes)
• 1 krat Kwaremont (24 flesjes)
• informatie over deze bieren
• tegoedbon voor 2 dozen Beckers Partymix XL
• de vragen en antwoordformulieren voor de PubQuiz
• 24 potloden
• 3 medailles voor de winnaars
• promotiemateriaal (A3 poster en een digitale uitnodiging) om je
bezoekers te attenderen op de Pub Quiz

Hoe bestel je?

€75,-

Bestellen is heel makkelijk! Geef via onderstaande link door welk Pub
Quiz pakket je wilt ontvangen en wij regelen de rest:
https://www.andersnogietslekkers.nl/evenementen-pakketten/pub-quiz/

Tips van onze merken
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Tips van onze merken:
1

Combi-aankopen

2

Een bonte presentatie

Chocolade is perfect te combineren
met koffie, thee of andere dranken.
Eén op de tien repen wordt
geconsumeerd met een kop koffie.
Maak van koffie drinken een echt
koffiemoment en vraag of de klant
er een heerlijke chocoladereep bij
wil aanschaffen.

Haribo’s snoepzakjes zijn een mooi
voorbeeld van hoe je producten op
een mooie, bonte en kleurrijke
manier kunt presenteren. Zeker
wanneer je het Haribo
presentatierekje gebruikt. Hierin is
ruimte voor negen verschillende
items bij een staande presentatie.
Als je het rekje ophangt, is er ruimte
voor twaalf soorten.

3
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Lay’s - Hoge koopintentie

Lay’s wordt verwacht in organisaties
die actief zijn binnen recreatie,
vrijetijdsbesteding ofwel leisure en
heeft een hogere koopintentie dan
andere chipsmerken. 71% geeft de
voorkeur aan Lay’s chips. Maak
daar handig gebruik van door de
producten duidelijk te presenteren.
Bijvoorbeeld in één van de drie
presentatierekken van Lay’s, met
twee, vier of zes rekjes.

Snickers® Ice cream en
M&M’s® Pinda Ice stick

Laat zien dat je het product
verkoopt, met een zichtbare
prijskaart of overzichtskaart.
Snickers® en M&M’s® Pinda Ice stick
verkopen ook nog goed als het
minder warm is. Dus zorg ervoor dat
je ook in het najaar een kleine
voorraad in je vriezer hebt liggen!

Meer tips nodig?
Of wil je sparren over de
mogelijkheden in jouw
verkooppunt? Neem
contact op met Quality
Time. Onze Quality Time
Coaches zitten voor je
klaar en voorzien je graag
van handvatten om meer
rendement uit jouw
verkooppunt te halen.

Voor de allerkleinsten

Voor de
allerkleinste
bezoekers…

14

Een leuk idee voor de allerkleinste bezoekers,
laat ze een eigen schoen maken en zetten.

Sinterklaas zal het waarderen als je je
eigen schoen maakt. Bij deze een leuk
knutselwerkje om je eigen schoen te
zetten. En wie weet mag jij je schoentje ook
wel zetten? Kleur de schoen in, knip uit
en plak hem in elkaar!
Klik hier om de kleurplaat te downloaden of te printen.

www.kleurplaten.nl

Aanbieding

Koffie, het zwarte
goud in jouw
verkooppunt!
Koffie is belangrijk in jouw verkooppunt en
heeft een goede marge en je bezoekers
verwachten een lekker bakje koffie voor een
goede prijs. Een goed koffiezet- apparaat is
de sleutel voor een lekker kopje koffie. De
Aromafresh Zwart en Barista Smart TS st
van Melitta zijn perfecte apparaten voor hét
bakje koffie in jouw verkooppunt. En nu in de
aanbieding!

Handige en kwalitatieve
apparatuur mogen niet
ontbreken in jouw
verkooppunt!
Op een drukke dag wil je je bezoekers niet laten wachten omdat de
thee nog gezet moet worden of de frituur vol is. Daarom zijn handige
en kwalitatieve producten belangrijk voor de snelheid en het gemak
waarmee je je bezoekers kan helpen. Onderstaand een aantal mooie
aanbiedingen van nuttige apparatuur voor jouw verkooppunt!

Bestel nu!

Bestel nu!
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Spaarprogramma
Quality Time kompas
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Het Quality Time spaarprogramma
Doritos Nacho Cheese
20 x 40 gr
Maomix
30 x 70 gr
Starmix
30 x 75 gr
Kindermix
30 x 75 gr
Pinballs
30 x 70 gr

Doritos Nacho Cheese
12 x 85 gr
Doritos Bits Twisties
Honey BBQ
30 x 30 gr

Snickers®
32 x 50 gr

Bananas
30 x 75 gr

M&M’s® Pinda
24 x 45 gr
M&M’s® Choco
24 x 45 gr

Mars
32 x 51 gr
®

Twix®
25 x (2 x 25 gr)

Maltesers®
25 x 37 gr

Lay’s Paprika
12 x 85 gr

Snickers Ice Cream
24 x 66 gr
®

M&M’s® Pinda Ice stick
25 x 62 gr

Lay’s Bugles
12 x 75 gr

Appelsientje Appelsap
Professioneel
Appelsientje Goudappel
0,25L PET TR24
Appelsientje Goudappel
0,4L PET SH12
Appelsientje Mild Sinaasappel
Appelsientje Multi
Vitamientje
0,2L FL RV KR24

Single Dark Chocolate
Nuts & Sea Salt
12 x 40 gr

CoolBest Premium
orange
CoolBest Premium
orange
Coolbest Smoothie
Aardb-Sin-Ban
0,25L PET TR6
Coolbest Smoothie
Framb Bl. Bes
0,25L PET TR6
Coolbest Smoothie
Mango-pass
0,25L PET TR6

Appelsientje Multi.Vitam.
Oranje Vr.
0,25L PET TR24
Appelsientje Multi.Vitam.
Oranje Vr.
0,4L PET SH12
Appelsientje Sinaasappel
0,25L PET TR24
Appelsientje Sinaasappel
0,2L FL RV KR24
Appelsientje
Sinaasappel
0,4L PET SH12

Lay’s Paprika
20 x 40 gr

DubbelFrisss Ananas
& Mango
DubbelFrisss Appel &
perzik
DubbelFrisss Appel &
perzik light
DubbelFrisss Appel &
zwarte bessen

Appelsientje Appel
Troebel
0,2L FL RV KR24

Kikkers
30 x 75 gr
Perziken
30 x 75 gr
Happy Cherries
30 x 75 gr

Lay’s Naturel
20 x 40 gr

Appelsientje
Zontomaatje
0,2L FL RV KR24
Appelsientje
Zwarte bes

Nibb-it Sticks Naturel
30 x 22 gr

Tangfastics
30 x 70 gr

Lay’s Naturel
12 x 85 gr

Single Caramel
Almond & Sea Salt
12 x 40 gr

Appelsientje
Sinaasappel
Professioneel

DubbelFrisss
Framboos &
cranberry
DubbelFrisss
Sinaasappel &
Mandarijn
DubbelFrisss Witte
druiven & citroen
DubbelFrisss Witte
druiven & citroen light

Extran Performance
Orange
24 x 33 cl
Extran Performance
Blueberry
24 x 33 cl

DubbelFriss Appel-Perzik
0,275L PET TR24
DubbelFriss Appel-Perzik
0,5L PET TR12
DubbelFriss Framboos-Cranberry
0,275L PET TR24
DubbelFriss Framboos-Cranberry
0,5L PET TR12

Extran Zero Sugar
Lemon-Lime
24 x 33 cl
Extran Zero Sugar
Cranberry-Raspberry
24 x 33 cl
Extran Performance
Orange
12 x 50 cl
Extran Performance
Blueberry
12 x 50 cl

Taksi Exotisch Fruit
Taksi Exotisch Fruit
(geen suiker toegevoegd)
Taksi Sinaasappel
Taksi Tropisch Fruit
(geen suiker toegevoegd)

Starbucks Chilled Classics Cappuccino
10 x 220 ml
Starbucks Chilled Classics Almond
10 x 220 ml
Starbucks Chilled Classics Qandi
Caramel
10 x 220 ml
Starbucks Chilled
Classics Signature
Chocolate
10 x 220 ml
Starbucks Chilled Classics Skinny Latte
10 x 220 ml

Spaarprogramma
Quality Time kompas

Vervolg...
Heinz Mayonaise
Starbucks Chilled
Classics Vanilla Bean
Macchiato
10 x 220 ml
Starbucks Chilled Classics Seattle Latte
10 x 220 ml
Starbucks Doubleshot
Expresso & Milk
12 x 200 ml

Protein Mango Yoghurt
6 x 200 gr
Protein Strawberry Yoghurt
6 x 200 gr
Protein Tropical Shake
8 x 225 ml

Breaker Aardbei
6 x 200 gr
Breaker Banaan
6 x 200 gr
Breaker Kers
6 x 200 gr
Breaker Perzik
6 x 200 gr
Breaker high protein Vanille
6 x 200 gr
Breaker high protein nsa Bosbes/
Banaan
6 x 200 gr
Breaker high protein nsa
Framboos/Granaatappel
6 x 200 gr

Protein Raspberry Shake
8 x 225 ml
Protein Coconut Quark
6 x 450 gr
Protein Strawberry Quark
6 x 200 gr
Protein Raspberry Quark
6 x 200 gr
Protein Blueberry Quark
6 x200 gr
Protein Drink Vanilla
8 x 479 ml
Protein Drink Raspberry
Strawberry
8 x 479 ml
Protein Drink Chocolate
8 x 479 ml

Heinz Frites Sauce

Mayonaise
2 x 2,15 L

Frites Sauce
3 x 2,5L

Mayonaise
3 x 2,5 L

Frites Sauce
3 x 5,0 L
Frites Sauce
100 x 17 ml
Frites Sauce
25% Emmer x 10 L
Frites Sauce
35% Emmer x 10 L

Mayonaise
3 x 5,0 L
Mayonaise
6 x 875 ml
Mayonaise
100 x 17 ml
Mayonaise
Emmer x 10 L

Frites Sauce
Emmer x 10 L

Satésaus Geconcentreerd
13kg
Satésaus Geconcentreerd
3,5kg
Satésaus Geconcentreerd
1kg
Satésaus Kant-enKlaar
10kg
Satésaus Kant-en-Klaar
2,5kg

Heinz Tomato Ketchup
Tomato Ketchup
3 x 2,5 L
Tomato Ketchup
3 x 5,0 L

SPAREN
VERZILVEREN

Tomato Ketchup
8 x 875 ml
Tomato Ketchup
2 x 2,15 L
Tomato Ketchup
100 zakjes x 17 ml

Heinz Curry Gewürz

Tomato Ketchup
Jerrycan x 11,4 L

Curry Gewürz
3 x 2,5 L

Heinz Mosterd

Curry Gewürz
3 x 5,0 L

Mosterd
3 x 2,5 L

Curry Gewürz
100 x 17 ml
Curry Gewürz
Emmer x 10 L

Mosterd sachets
200 x 10 ml

GRATIS

PRODUCTDOZEN

100%
RENDEMENT !
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Quality Time kompas

www.ikwilqualitytime.nl
Iedere maand brengen we een editie uit van dit magazine. Heb je suggesties, vragen of opmerkingen?
Mailen naar: info@ikwilqualitytime.nl of bel: 085-0290056
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