_ SINDS 1992 _

Gebrand op goede service
Toen ik in 1992 samen met mijn vader Paul
dit bedrijf oprichtte deelden we een visie
én een passie voor koffie. Onze ambitie
was om het ondernemers zo gemakkelijk
mogelijk te maken échte koffie op het
werk aan te bieden. Dat is gelukt. We
zijn uitgegroeid tot een modern allround
koffiebedrijf dat sinds 2016 in een modern
pand in Amsterdam Zuidoost is gevestigd.
Persoonlijke aandacht voor onze klanten
vinden we heel belangrijk. Daarbij zijn we
gebrand op goede service. Ook zijn we
graag innovatief bezig, op het gebied van
de nieuwste systemen voor koffiebereiding
bijvoorbeeld. En als totaalleverancier zijn
we u nu nóg beter van dienst.
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Urbain Watjer

Urbain Trade BV is al dertig jaar dé koffiespecialist
voor de zakelijke markt. Wij voorzien u van letterlijk álle
koffiebenodigdheden. Naast het leveren van de lekkerste
koffie en de beste machines zijn we ook de ideale onestop-shop leverancier voor andere producten. Zodat u
weer verder kunt met uw werk!
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We zijn gebrand op de beste service, ook buiten kantooruren. Daardoor
bent u verzekerd van een snelle levering. Ook krijgen onze monteurs
kapotte machines in no-time weer aan de praat.

Full-operating service
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Veelzijdig assortiment
Ons assortiment bestaat uit merken waarin wij geloven, zoals Nescafé,
illy en Redbeans. Van deze merken leveren wij bonen, instant, fresh brew
en capsules. Uiteraard voorzien van een bijpassende koffiemachine. Met
gefilterd water en verse melk maken we uw koffie nóg lekkerder.

One-stop-shop
Wilt u iets bij de koffie? Suiker, thee, chocola en koekjes bestelt u
eenvoudig mee. En in ons aanvullend productenpakket van soep-,
snoep- en frisdrankautomaten vindt u altijd wat u zoekt. We zijn ook sterk
in hygiëneproducten. Op deze manier hoeft u maar naar één leverancier.

Onze showroom
Wilt u verschillende merken koffie proeven en ervaren welk type
automaat, zetsysteem en machine bij u past? U bent welkom in onze
showroom in Amsterdam Zuidoost, waar we met onze brede 'range' aan
koffiemachines een passende oplossing bieden.

Nescafé
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Nooit een dag
zonder koffie
Urbain Trade heeft een eigen technische dienst. Onze
monteurs zijn technische specialisten met up-to-date
productkennis. Bovendien hebben ze een baristatraining gevolgd. Onze serviceauto’s zijn uitgerust met
alle benodigde onderdelen en gereedschappen om
uw machine te repareren. Hierdoor zit u nooit een dag
zonder koffie!
Wanneer is de machine aan onderhoud toe? Welke
reparaties zijn uitgevoerd? Door te werken met een slim
automatiseringssysteem dat we samen met een softwarebedrijf hebben ontwikkeld weten we precies hoe
uw machine ervoor staat.
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Boudewijn: “Een probleem met
de koffiemachine komt altijd
ongelegen. Wij zorgen ervoor
dat storingen snel worden
verholpen. De klant is daarom
altijd blij om ons te zien.”

Enkel
tevreden
koffieklanten
Urbain Trade focust op hoogwaardige
kwaliteit koffie en koffiemachines en
voert een breed assortiment. Zo kunnen
we u het beste helpen bij uw keuzes voor
échte koffie op het werk. In de showroom
kunnen we alles laten zien, ruiken
en proeven. Koffie drinken is immers
beleving.

Jeroen: “We stemmen
altijd af op uw behoefte.
Wat past bij uw bedrijf of
organisatie? U kunt me
alles vragen en ik geef
eerlijk antwoord.”

Wij geloven in échte koffie op het werk en laten
u graag kennis maken met de bonen van illy,
Nescafé, Redbeans of ons eigen bonenconcept
Passione per il caffè. Onze smaakgarantie is
veelbesproken. Het betekent dat we garanderen
dat u de lekkerste koffie drinkt.
Een machine voor bonen of instant koffie gaat
meestal vijf jaar mee. Daarom is het belangrijk de
juiste keuze te maken. We willen enkel tevreden
koffieklanten en inventariseren in een persoonlijk
gesprek wat uw wensen en behoeftes zijn. Wilt u
een compacte machine voor een kleine locatie? Of
een machine die geschikt is voor grootgebruik?
Een proefplaatsing is ideaal om te testen of uw
keuze in de smaak valt. Niet alleen u als beslisser,
maar ook uw collega's of medewerkers moeten
immers tevreden zijn. Wat wij iedere keer weer
vaststellen: goede koffie draagt bij aan een prettige
werksfeer.
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Perfecte
planning
Om u goed van dienst te zijn is een goede planning
achter de schermen van groot belang. Met onze
unieke, eigen ICT-infrastructuur weten we op elk
moment waar onze monteurs en bezorgers zijn.
Hierdoor kunnen we razendsnel inspelen op uw
behoefte en een acuut probleem verhelpen.

Eva: “Bij storingen
kunnen we snel
handelen en uw
machine weer
aan de praat
krijgen. Zo zit u
geen dag zonder
echte koffie.”
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Full-operating
Wilt u echt geen omkijken meer hebben naar uw
koffiemachine? Kies dan voor onze full operating-service.
Wij kijken dan regelmatig uw machines na, maken ze
schoon en vullen alles bij. Makkelijker kan het niet!

Bezorgservice
O nee! De koffie is op. Onze eigen bezorgservice komt
uw bestelling binnen een dag brengen. Ook nemen we
graag aanverwante artikelen mee, zoals soep, snoep
of frisdrank.

Ronald: “Ik ben een van de
vertrouwde gezichten die uw
bestelling in de zwarte Urbain
Trade wagen komen brengen.”
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Redbeans:
perfecte
afstemming
tussen koffie
en machine
Gratis
proefplaatsing
en € 250,inruilbonus*

De meeste bedrijven kopen hun koffie en koffiemachines
apart in. Het Nijmeegse bedrijf Redbeans vindt dat het
anders kan. Beter. En vooral: lekkerder. Daarom zijn hun
koffies en machines niet los van elkaar te zien, sterker
nog: ze zijn voor elkaar gemaakt. Dat zorgt voor de beste
smaak. Daarmee creëren ze koffie die ook in de zakelijke
markt een beleving is.
Redbeans bonen groeien op grote hoogte en worden
met de hand geplukt. Redbeans brandt de bonen zelf en
ontwerpt machines waar ze in gaan. De smaaknuances
komen zo het beste tot hun recht.
Houden uw medewerkers of klanten van cappuccino
of café latte? Dan is een verse melk-unit een perfecte
aanvulling. Urbain Trade helpt u de juiste keuze maken.
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GOEDE KOFFIE
IS ONMISBAAR OP DE WERKVLOER

NESCAFÉ begrijpt dat goede koffie belangrijk is voor uw mensen, net zoals uw mensen belangrijk zijn voor uw
onderneming. NESCAFÉ is de partner van werkend Nederland en levert al tientallen jaren koffieconcepten aan
bedrijven en instellingen in tal van branches.
Voor elke koffiebehoefte biedt NESCAFÉ passende oplossingen. Van diverse instant blends tot vers gebrande
koffiebonen die duurzaam geproduceerd zijn. Bovendien kunt u kiezen uit een brede range van betrouwbare
koffiemachines en heeft u de persoonlijke service van Urbain Trade altijd dichtbij.

nescafeophetwerk.nl

Nescafé:
tachtig jaar koffie drinken
Een kopje koffie is vaak het begin van iets moois. Het is niet alleen maar lekker, maar het levert
je vaak ook een nieuw idee of een fijn gesprek op. Dat is de overtuiging van Nescafé, dat al
tachtig jaar koffie levert. Urbain Trade levert allerlei soorten bonen en machines van dit merk,
waarmee u de lekkerste koffiesoorten serveert. Met een verse melk-unit brengt u koffie naar het
hoogste niveau, vraag ons naar de mogelijkheden.

Huur Cimbali
S20 voor €33.75
per week
inclusief all inn
servicecontract*
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GRATIS OMRU

VRAAG NAAR ONZE VOO

Een praktische
invulling bij uw
koffieapparaat

Gratis
omruiling
inclusief
EEN PRAKTISCHE
INVULLING
montage*
BIJ UW KOFFIE APPARAAT
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Urbain Trade is ook uw allround leverancier voor uw
hygiëneproducten. We bieden een volledig assortiment
hygiëneproducten tegen de scherpste prijzen. Dat betekent
voor u geen zoektocht naar verschillende leveranciers.
We voeren een hoogwaardige complete dispenserlijn,
buitengewoon functioneel en gebruiksvriendelijk.

ALLE DISPENSERS ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN EEN WITTE EN ZWARTE VARIANT

KLOKKENBERGWEG 1 | 1101 AK AMSTERDAM-ZUIDOOST | LEKKER@ECHTEKOFFIEOPWERK.NL
ALLE DISPENSERS ZIJN Bij
OOKaanschaf
VERKRIJGBAAR IN EEN

€ 250 gratis
bonen naar
keuze*
KLOKKENBERGWEG 1 | 1101 AK AMSTERDAM-ZUIDOO
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Een oppepper
nodig?
Soep is een ideale snelle oppepper voor uw
medewerkers. Onze soepmachines van Cup-a-Soup
kunnen gevuld worden met smaken die u wenst.

Dat zouden meer
mensen moeten doen

Urbain_trade_CAS_page_90x55mm_DEF.indd 1

Of een koud
drankje?

21-11-19 15:39

Liever een verfrissend drankje? Onze
frisdrankautomaten houden de blikjes frisdrank van
Coca Cola lekker koel. Ook leveren we automaten
voor versnaperingen zoals chips, gevulde koeken en
snoep. U bestelt wat u wilt en vult de automaat. Maar
op verzoek kunnen wij dat ook voor u doen.

Bij plaatsing van
een Coca Cola
automaat de eerste
10 trays Cola, Fanta
of Sprite gratis*
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LIPTON THEE: 100% Rainforest Alliance™ Certified

Werken aan een betere
wereld: kopje voor kopje

Lipton: een
heerlijke
kop thee

Wereldwijd is thee een van de meest gedronken dranken. Als grootste
theebedrijf ter wereld geeft dat ons een grote verantwoordelijkheid, maar
vooral een enorme kans om écht een verschil te maken. Bij Lipton willen we
onze klanten verzekeren dat onze thee niet alleen fantastisch smaakt, maar
dat hij ook goed doet daar waar hij wordt geteeld.

Al duizenden jaren lang draait theedrinken
overal ter wereld om vriendschap,
gastvrijheid en samen tijd doorbrengen.
Maar het kan ook zorgen voor een
rustmoment tijdens het werk. Met Lipton
ben je verzekerd van een heerlijke kop thee.

SU
ST
B LY
G R O A I N AT E A
WN

Rainforest Alliance
40pix

Waar wordt
Lipton thee verbouwd?

Bij Lipton vinden we het erg belangrijk dat onze
thee van goede kwaliteit is. Dit kunnen we alleen
waarborgen als de theeplantages en de mensen
die er werken in goede conditie zijn.
SU
ST
B LY
G R O A I N AT E A
WN

Als een van ‘s werelds populairste
theemerken, betekent dit dat we
een heleboel thee inkopen. We
kopen thee in bij meer dan 1.000
plantages, meer dan 600.000
kleine boeren en bij onze eigen
Lipton plantages.

Daarom zetten we ons in voor mens en milieu: voor het
verbeteren van de leefomstandigheden van de boeren,
maar ook voor het gezond houden van het ecosysteem.
Hiervoor werken we samen met de Rainforest Alliance.
Een onafhankelijke certificeringsorganisatie die zorgt
dat aan al deze aspecten wordt gewerkt.

Bij de eerste
bestelling
2+1 gratis*

Koekje erbij?
Een koekje maakt de koffie helemaal af.
Uw klanten zullen het zeker waarderen!

Bij bestelling
van twee dozen
Hoppe koekjes
een gratis
dispenser kado*

Hoppe Professional | Tilburg | Tel 013 - 530 86 50 | www.hoppe.nl | info@hoppe.nl

14

Lekker
water voor
lekkere
koffie
Naast een goede machine en hoge
kwaliteit bonen is de waterkwaliteit van
grote invloed op de smaak van uw koffie.
We plaatsen daarom graag waterfilters
van Brita in uw koffiemachine.

Ondersteun Ugandese weeskinderen
“Met een club jonge enthousiaste mensen zijn we in 1995
stichting Nederlands Ugandees Wezenproject (NUW) begonnen.
In 2000 is Paul Watjer erbij gekomen omdat het ondersteunen
van Ugandese weeskinderen in het krijgen van onderwijs hem
aansprak, een lokaal doel met nul overhead.
Vanaf het begin is de steun van Urbain Trade belangrijk geweest,
zowel financieel als qua betrokkenheid en kritische blik. Paul en
Urbain zijn meerdere keren samen met een ander lid van het
bestuur – op eigen kosten – naar Uganda geweest om daar
met eigen ogen de leefsituatie van de weeskinderen te
zien.
Wist u dat we
onze klanten kunnen
De grootste wens van de stichting was om
koppelen aan de
vervolgonderwijs voor de weeskinderen mogelijk
toekomst van een
te maken in de vorm van een ambachtsschool,
weeskind ? Urbain
vertelt u graag over
die veel kansen op de arbeidsmarkt biedt. Samen
de mogelijkheden.
met Paul en Urbain is een apart fonds opgezet
en zijn acties gestart om geld in te zamelen. De
ambachtsschool ging in 2013 open en kreeg de naam
Paul Watjer Vocational School als dank en waardering voor zijn
inzet. Intussen hebben veel leerlingen de school afgemaakt en
werk gevonden als bouwvakker of kapper.
De voortdurende financiële steun en betrokkenheid van Urbain
Trade is een zeer belangrijke pijler onder het werk van NUW.
Dankzij die steun worden de weeskinderen iedere dag geholpen
en hebben al meer dan duizend weeskinderen de lagere
school afgemaakt. In het najaar van 2020 kregen de kinderen
extra voedsel om thuis voldoende eten te hebben tijdens de
coronacrisis.”
Erik ter Poorten
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Urbain Trade BV

www.EchteKoffieOpWerk.nl
facebook.com/echtekoffieopwerk

Kijk ook op onze webshop en vraag
een klant login aan:
www.urbaintradewebshop.nl

* Voor aanbiedingen in deze brochure geldt: onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Zie onze website voor het actuele aanbod.
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