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VenloVers.nl van start!
14 december 2008 / Venlo – Ruim anderhalf jaar geleden ontstond het idee

Referenties waren niet aanwezig. Dit innoverende idee werd nog nergens ter wereld

om een online webshop te beginnen voor lokale detaillisten in de foodbranche

geëxploiteerd en de Venlose ondernemers namen het voortouw in misschien wel de

vanuit het hart van Venlo. Zeven detaillisten sloegen de handen in elkaar en

meest radicale verandering in de geschiedenis van uw lokale versleverancier. Nog

heten u vanaf 14 december van harte welkom op het behaalde resultaat:

nooit werd ergens een dermate groot en gezamenlijk idee ontplooit. Venlo kan er

www.VenloVers.nl. Zeven detaillisten, zeven branches, zeven verschillende

trots op zijn dat dit idee ontstaan is in haar eigen binnenstad.

ondernemers met één gedachte: “Hoe kunnen wij onze klanten een nog grotere
service bieden?”.

Vanuit het niets presenteren deze ondernemers vanaf 14 december a.s. een online
versshop die de ambachtelijke aspecten van hun beroepstak niet verloochenen.

Kwaliteit, service, kennis en klantvriendelijkheid zijn reeds jaren bekende begrippen

Maak kennis met het meest uitgebreide en dagverse assortiment. Lees alles over

voor uw lokale middenstand. Vanuit hun bekende posities in de Venlose binnenstad

de leveranciers en overtuig uzelf van wat u al wist en wat u deed vermoeden. Maak

staan deze ondernemers reeds jaren voor u klaar met de heerlijkste dagverse

hernieuwd kennis met zeven innoverende ondernemers die voor u dag en nacht

producten. Producten waar zorg aan besteed wordt en producten die met liefde

klaarstaan en willen voorzien van de grootste gemakken en beste kwaliteit.

gemaakt worden.
VenloVers.nl, wie had het ooit kunnen bedenken? Doorloop deze speciale krant en
Deze groep jonge ondernemers sloegen de handen in elkaar en lichtten allen hun

kom alles te weten wat u wilt weten over uw lokale versleveranciers, en hun assortiment,

eigen en gezamenlijke organisaties door. Conclusies werden getrokken en uiteindelijk

uit het Venloos stadscentrum. Welkom in de wondere wereld van VenloVers.nl!

werd besloten tot deze ultieme innoverende stap, een gezamenlijke website voor de
Venlose consument en verzorgt door de Venlose middenstand.

Wat is VenloVers.nl?
Mocht u eenmaal uw keuzes

levermoment. U kunt zelf bepalen

De voordelen
op een rijtje

middels een postcode/tijdstabel
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bent

gemak

om

de

VenloVers.nl

bezorger
te
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bestelling

plaatsen
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Service: VenloVers.nl brengt u de

vanaf de namiddag tot in de

boodschappen aan huis. U kiest uw

vroege avond. Zo wordt u altijd

eigen bezorgmoment, gewoon wat

in de gelegenheid gesteld om

u uitkomt!

de door u bestelde producten te

3.

Vriendelijk: VenloVers.nl is net zo
vriendelijk zoals u gewend bent van

kunnen ontvangen.

uw lokale detaillist. Met recht een
zeer gebruiksvriendelijke versshop!
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klik
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eenvoudigweg
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totaalpakket

aan.

biedt

halen dan bestaat ook deze

uw
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VenloVers.nl

Alle

Vertrouwd: VenloVers.nl is vertrouwd.

op “afhalen” en uw complete

Alle leveranciers hebben reeds hun

bestelling ligt vanaf de namiddag

sporen verdiend en weten waar ze

klaar op het distributiecentrum

mee willen werken, het beste!

van VenloVers.nl.

6.

Ambachtelijk:

VenloVers.nl

is

natuurlijk ambachtelijk. Vanwege
VenloVers.nl werkt net zo vertrouwd

de korte lijnen wordt hier enkel

zoals iedere detaillist dat in zijn

gewerkt met dagverse en gezonde

of haar winkel ook doet. U wordt

producten!

vriendelijk geholpen en betaald
pas wanneer u de bestelling in
handen heeft.

Gezamenlijk dagverse producten bij VenloVers.nl

Zoals reeds eerder beschreven is VenloVers.nl een nieuw samenwerkingsverband
van Venlose middenstanders in de levensmiddelenbranche. Samenwerken op

Hoe kan ik me opgeven bij VenloVers.nl?

het gebied van een gebundelde verkoop van versartikelen onder de naam die de

Om u van dienst te kunnen zijn heeft VenloVers.nl ook uw hulp nodig. Zonder

complete lading dekt: VenloVers.nl. Stap in een virtuele wereld van versartikelen,

klantenkaart kan de versbezorger u niet bereiken, daarom deze registratie.

gepresenteerd door uw eigen locale versondernemer. Maak kennis met de
veelzijdigheid van hun assortiment en aanverwanten. Raadpleeg de uitgebreide

Voor dat u overgaat tot het online bestellen van versartikelen dient u zich eerst te

informatiebronnen en laat u verleiden tot de lekkerste gerechten en produkten,

registreren middels een klantenkaart. VenloVers.nl heeft deze gegevens nodig om

rechtstreeks vanuit uw eigen virtuele binnenstad.

het dagelijkse distributieplan in goede banen te kunnen leiden. VenloVers.nl vraagt
u gegevens die alleen van toepassing zijn op de eigen organisatie en in geen geval

VenloVers.nl, vertrouwd, verrassend en vers!

Een slogan gemaakt voor u als

consument. Vertrouwd vanwege de aangesloten bedrijven. Reeds vele jaren en

gebruikt gaan worden voor andere doeleinden. Uw gegevens zijn bij VenloVers.nl in
vertrouwde handen.

generaties absolute oogappels van de Venlose middenstand. Verrassend vanwege
het nieuwe initiatief en de diversiteit aan producten. Ontdek ook wat u nog niet

Eenmaal een klantenkaart aangemaakt ontvangt u geheel vrijblijvend de wekelijkse

wist van deze ondernemers. Vers vanwege de dagverse producten waarmee deze

aanbiedingen en nieuwsbrieven van VenloVers.nl zodat u altijd op de hoogte

ondernemers werken en eveneens de smakelijke uitstraling van dit nieuwe concept.

gehouden wordt van de beste reclames en noviteiten van uw versleveranciers. Wilt u
geen gebruik meer maken van deze extra service, ook dan kunt u dit weer gewoon
zelf aangeven.

Maar wat kan ik er dan mee?

Deze klantenkaart hoeft u slechts één keer te in te vullen, tenzij tussentijds uw

VenloVers.nl geeft u een kijkje in de keuken van uw versleveranciers. Hun complete

data veranderen. Na registratie ontvangt u van VenloVers.nl een persoonlijk

assortiment kunt u vinden op deze zeer gebruiksvriendelijke online versshop. Diverse

wachtwoord en loginnaam. Deze kunt u dan in de toekomst veilig gebruiken op

menu’s en submenu’s maken u wegwijs in de diversiteit van deze webwinkel in

www.VenloVers.nl.

versartikelen. Maak gerust eens een verkenningstocht en overtuig uzelf. Ervaar het
gemak van online lokale versinkopen doen en geniet van deze unieke service.

De leveranciers
ambachtelijke

aspecten

niet

doen

verwaarlozen.

in gerookte- en gebakken vis. Van verse

Ook voor uw lekkere verse en met liefde

5911 GJ Venlo

haring tot gebakken kabeljauw, alles is hier

schoongemaakte haring kunt u bij De

T: 077-3210020

vers aanwezig.

Niezings terecht. In de Hollandse Nieuwe

vers vanuit zee in het assortiment!

maar niet te stagneren.

periode staan zij dan ook elk jaar met een
De onderneming, die verder bekend staat

gezellige kraam op hun terras de haringen

om haar goede service en advies, heeft de

schoon te maken om zowel mee te nemen

Verse vis zoals verse vis hoort te zijn. Zo kan

beschikking over een eigen cateringservice

als direct uit het vuistje te eten.

men het beste deze zeespecialiteitenzaak

van waaruit de heerlijkste ambachtelijke

ontwikkelingen in nieuwe producten lijkt

Gasthuisstraat 3
5911 JJ Venlo

Deze slagerij wordt al decennia lang

Maak kennis met deze zeer klantvriendelijke

omschrijven. Deze jonge onderneming

salades

en

T: 077-3513239

gezien

middelpunt

onderneming en laat u verrassen door de

onderstreept het ware gevoel wat je hebt

worden.

Alles

dagverse

klant op de jaarlijks gehouden Nationale

van de Venlose binnenstad en ver buiten

veelzijdigheid van het assortiment. Als u

met verse vis.

producten. Natuurlijk mag hierin een zeer

Haringparty in Breukelen, alwaar zij Venlo

de regio. Hoogwaardige ambachtelijke

het hier niet vindt, dan vindt u het nergens

smaakvolle en goed gevulde paëlla niet

en Limburg waardig vertegenwoordigen.

vleeswaren, zelf gecontroleerd vers vlees,

meer.

een vertrouwd stukje vlees uit hartje stad!

als

het

smakelijke

Naast het ruime assortiment van verse vis

Slagerij Schreinemachers heeft een naam

een

hoog te houden als het gaat om innovatie

smakelijkste kazen en nog veel meer doen

Wilt u ambacht? Wilt u service? Wilt u

en ontwikkeling van vlees en verswaren.

uw smaakpapillen trillen van genot.

vertrouwen? Wilt u vers? U vindt het allemaal

uitgebreide

traiteursafdeling,

bij

deze

ondernemer

uit

de Venlose

nog lang niet in slaap gesust. Generaties

Eigen inkoop en eigen productie zorgen

binnenstad. Hier is de klant nog echt een

ontwikkelingen

voor een top kwaliteitsbewaking en de

koning…

hebben

de

traditionele

Parade 48 5911 CD Venlo T: 077-3512793

de verleiding van ambachtelijk faam!

Bakkerij Rutten

wordt er een zeer ruim assortiment aan

Naast het ouderwets lekkere witbrood komt

meergranenbroden

Het

voor u dagelijks onder meer het Waddenwit

Parade 36 5911 CC Venlo T: 077-3515277

smaakvolle

voor

(witbrood met de voedingsvezels van

voor uw dagelijks vers gebakken brood!
Rutten

is

een

gebakken.

Brasbrood

(heerlijk

bij de soep of kaasplankje, maar ook

bruinbrood) vers uit de oven.

bij uw dagelijks ontbijt) of het Moke

ambachtelijk

(een grof volkorenbrood met zonne- en

Bakkerij Rutten is verder fameus om haar

familiebedrijf in de Venlose binnenstad.

pompoempitten) zijn daar slechts enkele

gevulde

De onderneming is heden ten dage nog

voorbeelden van.Daarnaast kent de bakkerij

rozijnen- en suikerbrood,ut Ïësbaerke (bereid

de enige echte warme bakker in het

de toppers alwaar het sinds jaar en dag om

met anijs en een heerlijke mueslimelange) en

stadscentrum en heeft hiermee haar faam

bekend staat: Vikorn (meergranenbrood

het smakelijk kaneelbrood. Het assortiment

al ruimschoots bewezen.

met toegevoegde vitamines B en C) en

wordt verder ruimschoots aangevuld met

Waldkorn (een donker meergranenbrood

Limburgse vlaaien, smulgraag banket en

Deze bakkerij heeft alles op het gebied

met lijnzaad en zonnepitten).

heerlijke hartige hapjes.

van broodsoorten voor u in huis, dagelijks

daarbij ook het witbrood assortiment niet.

Vergeet

5911 JR Venlo

in het vaandel; daar is in al die jaren niets

Bovendien laat hij de bonen branden in

T: 077-3517627

aan veranderd. Wat wel is veranderd, is het

Nederland, waardoor de consument een

assortiment, dat is met z’n tijd meegegaan.

(h)eerlijke kop koffie voorgeschoteld krijgt.

kwaliteitsproducten

Het aanbod is groot en gevarieerd; er is
De chocolatier van deze onderneming
haalt voor u het beste uit de kast. Met de

om

Elke dag branden de medewerkers van

beste chocolades uit België maakt zij in

écht van te genieten. Puur smaak. Daar

Partí de noten vers. Gewoon in de winkel.

het atelier achter de winkel repen, rotsjes,

draait het om bij Partí.

Ambachtelijk en met zorg. En dat proef

schijven en blokken. Om je vingers bij af te

je! Daar kan geen grootwinkelbedrijf of

likken, zó lekker.

De notenspeciaalzaak is al jaren een begrip

met

De

Niezings

is

vaste

ontbreken.

amandelbanket en natuurlijk de grote

het feest is, is Lamers. Bij deze banketbakkerij

verscheidenheid

weten ze overal chocola van te maken,

aan

gelegenheids

taarten, waarin de bruidstaarten wel een

wat

hoofdrol spelen.

bonbon

en

aanverwante

Al meer dan 100 jaar is er in hartje Venlo een

scepter in deze onderneming, Jos en Enza

de schijnwerper, zie het aardbeien-, fruit- en

ambachtelijke banketbakkerij te vinden die

zorgen, samen met hun team, er elke dag

appelseizoen.

een reputatie heeft hoog te houden.

weer voor dat de producten hun faam
behouden en er altijd “ovenheerlijk” uitzien.

En wat voor een. In 2007 winnaar van “het

Al met al een zaak om je vingers bij af te
likken. Probeert u eens het geprezen taartje

lekkerste taartje van Nederland” en verder

Limburgse vlaaien zijn er natuurlijk in allerlei

“de Verleiding”, dan komt u zeker dat in de

geroemd om hun heerlijke producten

soorten en maten te vinden. Want waar in

verleiding om het overige assortiment ook

waaronder

Limburg vlaai is, daar is het feest, en waar

verder op de “proef” te stellen!

Klaasstraat 14

Deze dranken worden nog steeds gemaakt

genot! Bent u op zoek naar het reguliere

5911 JP Venlo

volgens oude familiereceptuur.

assortiment, dan bent u hier eveneens aan

de:

roomboterwafels,

het

het juiste adres. De diversiteit aan dranken

als het om echte kennis gaat!

Sinds enkele jaren maakt Dielen ook

is enorm. Heeft u wel eens gedacht aan

vele

wijnen

een mooie oude cognac uit 1830? Dielen

Slijterij en wijnhandel Bert & Joep Dielen,

met als bestsellers de Venlose Likeur,

heeft ‘m. Wilt u keuze uit meer dan 300

van oudsher een speciaalzaak met faam

Venloos Dröpke, Joekslikeur Hommage Joep

verschillende

en naam uit de Venlose binnenstad. Velen

Dielen Shiraz en Dielen Cuvee Grenache.

heeft ‘t.

gingen u reeds voor in dit paradijs van

Deze mag u absoluut niet missen...

verschillende

likeuren

en

wijnen en likeuren. Specialisatie is een

soorten

whisky’s?

Dielen

Indien men praat met deze ondernemer

kernwoord voor deze onderneming. In

Naast het distilleren van eigen dranken

komt men echt tot de ontdekking dat er

vervlogen jaren werden reeds verschillende

brengt deze handelaar vele cognacs,

nog mensen zijn die van hun hobby hun

soorten fruit op alcohol gezet en verwierf

grappa’s, whisky’s, calvados’ en wijnen

werk gemaakt hebben.

Dielen reeds buiten-regionale bekendheid.

op de markt onder eigen label. Een waar

De koffie-inkoper van Partí verstaat zijn vak.

Monseigneur

Noten en Zuidvruchten en een uitgebreid

keten zelf in de hand, en brengt de

Nolensplein 6

assortiment Mediterrane producten lachen

producten zonder tussenschakels in haar

5911 GD Venlo

U toe.

winkel. Dit betekent dat deze producten

de vershoek van Venlo!

gegarandeerd 48 uur verser zijn dan in de
Door de directe inkoop op de belangrijkste

meeste supermarkten.

veilingen in Nederland, België en Duitsland,
op

Uiteraard beleeft U in deze Versmarkt

Sinds de start in september 1965 is Versmarkt

alle belangrijke Groothandelsmarkten in

de seizoenen zoals het hoort: Specifieke

de Mop uitgegroeid tot de grootste en best

heel Europa kan Versmarkt De Mop haar

seizoensproducten bepalen de entourage

gesorteerde

klanten leveren waar zij recht op hebben:

en presentatie in de winkel: Asperges,

alsmede

Het is tijd voor Rabobank Venlo e.o.

assortiment

chocolade. Voor elk seizoen vindt u wat in

supermarkt tegenop.

Van nature nauw betrokken bij de
Food- en Agribusiness.

uitgedrukt wordt in een overheerlijk

producten, zoals de gedrageerde noten in

T: 077-3516715

www.rabobankvenlo.nl
Rabobank Venlo e.o. tel (077) 389 34 70

Visspeciaalzaak

Nog steeds zwaait de familie Lamers de

in Venlo, eerst onder de naam C’estbon,
later onder de naam Partí. Sinds de

gevuld

bereid

T: 077-3512587

Hij selecteert, proeft, mengt en controleert.

Verse noten, geurige koffie en heerlijke
zijn

traditionele

oprichting van de zaak staat kwaliteit hoog

voor elk wat wils.

chocolade

broodsoorten: het

Klaasstraat 62

kwaliteit om puur te genieten!

traiteursgerechten

heeft De Niezings een keur aan soorten

de

Meer dan 100 jaar oud heeft deze slagerij

Bakkerij

Geldersepoort 17

van

zelfstandige

Nederland. In

een

“Groenteboer”

het

uitgebreide

netwerk

marktachtige

entourage gaat een Vers!wereld voor U

Zachtfruit

DAGVERSE KWALITEIT VOOR EEN EERLIJKE PRIJS.

open: Aardappelen, Groente, Fruit, Exoten,
Paddestoelen, Verse

Tuinkruiden, Verse

(Blauwe

bessen),

Appelen,

Mandarijnen,Paddestoelen……noem maar
op. Elk seizoen heeft haar eigen karakter bij

Versmarkt De Mop heeft de complete

Versmarkt De Mop in Venlo.

Sparen bij VenloVers.nl

Hoe werkt VenloVers.nl?
VenloVers.nl weet zich ondersteund door een zeer gebruiksvriendelijke en

Ook op spaargebied is VenloVers.nl van alle markten thuis. Het

klantvriendelijke website. Zonder veel moeite waant u zich in de winkel van

samenwerkingsverband van versondernemers biedt u de mogelijkheid om deel

uw Venlose versspeciaalzaak en/of op een buitenlandse levensmiddelenmarkt.

te nemen aan hun spaarsysteem, zonder poespas. VenloVers.nl is voor u hiervoor

Lokale versspecialisten bieden gezamenlijk hun producten aan en één bezorger

een samenwerkingsverband aangegaan met het meest vertrouwde adres voor

brengt het totale pakket bij u thuis, op een voor u gewenst ogenblik!

aanverwante artikelen:
Voordat u daadwerkelijk overgaat tot het plaatsen van een bestelling raadt
VenloVers.nl u aan om eerst eens vrijblijvend de online versshop te doorlopen.
Ontdek de veelzijdigheid aan dagverse producten, kijk eens in de keuken van een
ander, haal uw gewenste productinformatie eens op of lees het verhaal achter uw
versleverancier.

Doorloop VenloVers.nl in slechts vier stappen. Ga direct naar www.VenloVers.nl en
Volle spaarkaarten kunnen direct op de Vleesstraat 26 te Venlo ingeleverd worden.

Vlees			
Vis				
Broodbeleg 		
Traiteur 			
Noten 			
Dranken 		
Toebehoren 		

Brood
Groenten & Fruit
Kaas
Gebak/Banket
Wijnen
Koffie/Thee
100% Venloos

ervaar het gemak van online versinkopen bij uw lokale versleverancier.

Gewoon gezellig ouderwets zegels plakken en zo direct uw voordeel halen bij Pasch
Cooking-Dining-Living.

Opening en online
op 14 december

Prachtig
initiatief!

Stap 1:

Stap 3:

Ga naar www.venlovers.nl en surf eens vrijblijvend door de menu’s en submenu’s.

Doorloop de veelzijdigheid aan verswaren en maak uw keuze. Speciale wensen?
Geen probleem, bij ieder produkt kunt u een reaktie achterlaten. Ook kunt u gebruik
maken van een geavanceerde zoekmachine. Sluit uw wensen af.
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Op 14 december a.s. is het dan zover, VenloVers.nl gaat online en u als consument wordt van harte uitgenodigd om de
opening bij te wonen. Kom gerust eens kijken en informeren op de Markt voor het historische stadhuis in Venlo. Om
13.00 uur zal de Venlose wethouder van Economische Zaken Mark Verheijen het officiële startschot geven van deze
unieke gebeurtenis. Aansluitend zullen consumenten onder het genot van een drankje en huisgemaakte hapjes in de
gelegenheid gesteld worden zich te verdiepen in dit nieuwe versconcept.
Ontdek de eenvoud van online versinkopen en laat u inspireren door het totale assortiment wat u geboden wordt. Geniet van
wat u al gewend bent en kom tot de conclusie dat er nog meer bestaat dan kwantiteit. Proef de sfeer, proef VenloVers.nl.

Maak kennis met de ondernemers en geniet van de versheid aan produkten. In kerstsfeer zullen de Venlose ondernemers u wegwijs
maken in de virtuele wereld van kwaliteit, produktkennis, service en klantvriendelijkheid van uw nieuwe versleverancier.

Stap 2:

Stap 4:

Vul op uw gemak de klantenkaart in.

Bevestig uw bestelling en kies een geschikt bezorgmoment. U bent klaar!

Felicitaties

Maaspoort.Peugeot.nl

PROFICIAT
MET DIT MOOIE INITIATIEF

Ook VenloVers.nl rijdt
natuurlijk Peugeot

VenloVers.nl

Klasse!

Albert Cuypstraat 3, 5914 XE Venlo, Tel. 077-359 77 77

Hoek Venrayseweg - Celsiusweg (Industrieterrein Groot Boller nr. 4011) • Tel.: (077) 3244330
Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, vr. koopavond tot 20.00 uur, za. 10.00-17.00 uur

Wij wensen VenloVers.nl veel succes!

Jaarrekeningen | Administratieve dienstverlening | Fiscaal

Venlopartners
feliciteert
VenloVers.nl

advies | Bedrijfseconomisch advies |Bedrijfskundig advies

Deken van Oppensingel 132

Venlo

www.venlovertelt.nl

Uigheej!
Venlo +31 (0)77) 396 10 70 www.arton.eu

“VenloVerVerst”
Veel succes!

