
“Lekkere koffi e 
op het werk is 

héél belangrijk”

Meer weten?

Wilt u meer informatie, een vrijblijvend adviesgesprek, 

een offerte of een gratis proefplaatsing aanvragen?

Passie voor koffi e

Waar zou Coffee3 zijn, zonder de passie voor koffi  e en andere 

(warme) dranken? Het zit gewoonweg in onze genen. Want sinds 

1976 bedienen we duizenden klanten in een groot deel van Nederland. 

En we zijn er heel trots op dat we een groot aantal klanten vaak al 

tientallen jaren voorzien van state-of-the art machines, heerlijke 

koffi  e en een goede service. Of u nu 20 of 2.000 kopjes koffi  e per 

dag verbruikt: wij denken graag met u mee om uw medewerkers 

en bezoekers een ‘warm welkom’ te bieden.

“ Coffee3 staat voor kwaliteit en gemak. Met een ruim 

assortiment aan kwalitatieve koffi e, thee, cacao en meer... 

én een brede range aan fl exibele koffi emachines, biedt u 

uw klanten en medewerkers de heerlijkste dranken.”

013 511 43 44

Coffee3

Energieweg 9

5071 NP  Udenhout

E info@coffee3.nl

Bekende A-merken koffi  emachines 

en ingrediënten

Betrouwbaar advies op maat

Total care: automaten, ingrediënten, 

onderhoud & service

‘Thuis’ in het MKB, ervaring in instellingen

Coffee3 voert een breed aanbod van A-merk koffi  emachines en 

ingrediënten van betrouwbare partners: 



Kies een koffi emachine 
die écht bij uw organisatie past

Een koffi  emachine kiest u niet elke dag. Terwijl lekkere koffi  e wel 

dagelijks door uw medewerkers en bezoekers ervaren wordt. Waar 

let u eigenlijk op, behalve een goede prijs? Wat vindt u belangrijk 

bij koffi  e, thee of andere dranken? Wat zijn de wensen van uw 

medewerkers en klanten? Kortom, welke koffi  emachine past het 

beste bij uw organisatie? Coffee3 adviseert u graag persoonlijk 

bij het maken van die keuze. 

Wilt u liever eerst zelf oriënteren? 

Kies een koffi  emachine met de criteria die voor u belangrijk zijn. 

De Coffee3 machine-advieswijzer op www.coffee3.nl geeft u 

een helder overzicht van de mogelijkheden.

Service volgens Coffee3

U bepaalt welke service u wenst. Zo kiest de ene klant voor een 

periodiek bezoek van een Coffee3 Servicevertegenwoordiger en kiest 

de andere klant liever voor telefonisch of 24/7 online ingrediënten 

bestellen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om een onderhouds-

overeenkomst af te sluiten.

“ Service verlenen zit in ons familiebedrijf in de genen. 

We staan al 40 jaar voor onze klanten klaar met een 

team enthousiaste en deskundige medewerkers.”

Kies een koffi  emachine met de criteria die voor u belangrijk zijn. 
“Gratis proberen? 

Vraag dan nu een 

proefplaatsing aan, 

bel 013 511 43 44”

Online bestellen via Coffee3.nl

 24/7 uw bestelling doorgeven, wanneer het u uitkomt 

 Op werkdagen besteld voor 12 uur = volgende dag geleverd

 Zeer uitgebreid assortiment

 De beste producten voor concurrerende prijzen

Online bestellen is alleen mogelijk voor klanten van Coffee3. 

Nog geen klant, maar wel interesse om klant te worden? 

Bel 013 511 43 44 of mail naar info@coffee3.nl, want we 

zijn u graag van dienst.

Periodiek bezoek door vaste Coffee3 

Servicevertegenwoordiger, wel zo vertrouwd!

Levering van ingrediënten vanuit de bestelwagen 

of zonder portokosten per post

Voorkom preventief storingen door het 

afsluiten van een onderhoudsovereenkomst


