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Wij van Vendingland hebben de ambitie om iedereen altijd en overal te 

voorzien van gezonde snacks, heerlijke koffie en gekoelde frisdranken. 

Vendingland is een typisch familiebedrijf. Wij begeven ons al meerdere 

generaties in de vendingwereld en weten ondertussen maar al te goed 

wat de meest geliefde machines zijn en welke automaten in welke omge

ving te plaatsen. We werken graag samen met architecten en cateraars. 

Of u nou op zoek bent naar verse bonenkoffie voor uw personeel, of uw 

bezoekers de mogelijkheid wil bieden van een warme soep te genieten.

Onze roots liggen in het oosten van het land. We zijn nuchtere, hard 

werkende mensen. Wij beloven niets, dat we niet waar kunnen maken en 

hechten veel waarde aan een goede kwaliteit tegen een realistische prijs. 

Geen overbodige luxe, wél hele mooie machines die goed werken.

Iedereen in ons team heeft een onvoorwaardelijke liefde voor automaten. 

Op ons hoofdkantoor in Neede verzorgen wij alle aanvragen en plaatsin

gen en vanuit onze distributiecentra verzorgen we een snelle bevoorra

ding. Onze mensen zijn dag en nacht bereikbaar om technische proble

men te verhelpen, maar bovenal om de machines tijdig te onderhouden 

zodat technische problemen niet of nauwelijks voorkomen.

Vendingland is een typisch familiebedrijf. 
Wij begeven ons al meerdere generaties  
in de vendingwereld.

Zo doen we dat in vendingland!   •   088 – 880 44 40



Wij van Vendingland hebben de  
ambitie om iedereen altijd en overal te 
voorzien van gezonde snacks heerlijke 

koffie en gekoelde frisdranken

SPORT INDUSTRIEZORGPUBLIC  
VENDINGHORECAHOTELSONDERWIJSONDERWIJSKANTOOR

Als totaalleverancier van vending

systemen hebben wij ervaring 

in alle denkbare branches. Onze 

klanten lopen uiteen van ziekenhui

zen tot scholengemeenschappen, 

van zakelijke dienstverleners tot 

grote retailers. De wachttijd in de 

wachtkamer wordt gemakkelijk ver

aangenaamd met een heerlijke kop 

koffie. De middagdip van studenten 

is zo verholpen met een gezonde 

mueslireep.

Wij hebben de ambitie iedereen altijd en overal 

te voorzien van gezonde snacks, heerlijke koffie 

en goed gekoelde frisdranken. Een automaat met 

een ingebouwde magnetron of een machine met 

enkel een gezond aanbod; niets is ons te gek!
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DUURZAAMHEID

Wij hechten waarde aan een  
bewuste bedrijfsvoering Onze machines  

zijn duurzaam  
ontworpen en  

gebouwdDankzij een tijdloos design en kwalitatieve 

materialen gaan ze jaren mee. Duurzaam 

ondernemen betekent voor ons dat we 

zo min mogelijk food producten verspil

len. Het goed assortiment samenstellen, 

waarin zo min mogelijk wordt verspild, is 

hogere wiskunde. We hebben er jarenlan

ge ervaring in opgebouwd.

Samen met onze klanten zoeken we con

tinu naar nieuwe wegen om hun gebrui

kers te verleiden tot het consumeren van 

eerlijke producten en gezond eten. Zo is 

al onze koffie duurzaam met het Rainfo

rest Alliance keurmerk. Ook hechten we 

waarde aan een bewuste bedrijfsvoering 

van onze leveranciers. Maar wij gaan ver

der, wij zien het als onze taak een actieve 

bijdrage te leveren aan de maatschappij 

door gezonde producten aan te bieden en 

de consumenten blij te maken met lekkers 

dat ook nog eens gezond is!

Een andere focus op bewust zijn zit in de 

duurzame relaties met onze klanten. Als 

familiebedrijf focussen we op de lange 

termijn. Wij zijn een solide partner met een 

gezonde bedrijfsvoering. We willen niet 

åltijd de goedkoopste zijn. Maar wel altijd 

de beste!

Een goede zorg voor de wereld zien wij als een serieuze zaak. We gaan hier dan 

ook zorgvuldig mee om. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is in alle 

facetten van de bedrijfsvoering doorgevoerd. Onze machines zijn duurzaam ont-

worpen en gebouwd.  
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Onze visie is dat service altijd op het hoogste 

niveau moet staan en binnen handbereik moet zijn.  

Full service met haalbare oplossingen en verse 

producten van hoog niveau.

Zo doen we dat in vendingland!   •   088 – 880 44 40
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Borrovit laut etur reium velitatur
 ne comnimus a quaspit atiuas

Verkoop & Advies

Marco Seijger: 088 – 880 44 42

marco@vendingland.nl

Vendingland B.V.

Parallelweg 28

7161 AG Neede

Graag maken we
een afspraak

Onze technische dienst staat 24 uur per dag 

voor u klaar. Wanneer u ons maar nodig heeft. Bij 

uitval van uw vendingmachine staat één van onze 

eigen monteurs snel bij u op de stoep om het 

probleem te verhelpen. Wij verzorgen het gehele 

traject van de ontwikkeling van de vendingma

chines tot aan het voorraadbeheer, het techni

sche onderhoud én dat doekje over de automaat 

voor een stralende bediening!

We hebben een passie voor techniek, daarom leve

ren wij altijd machines met de nieuwste betaalmoge

lijkheden, de meest praktische oplossingen en een 

interactief design. Onze mensen in het servicecenter 

bieden een vakkundige installatie van alle automaten, 

verzorgen het complete onderhoud van de automa

ten met uitgebreide onderhoudsbeurten. Wij zien 

graag dat onze automaten zorgeloos werken. Onze 

technische dienst komt graag vaak bij u over de vloer, 

maar... liever om gezellig die hele goede kop koffie te 

drinken!

24/7 service

Servicecenter

Passanten verleid je met mooie automaten, aantrekkelijke product-presentatie, 

eenvoudige bediening en slimme betaalsystemen. We hebben oog voor design en 

weten alles over optimaal gebruiksgemak en voorzien daarmee niet alleen in de juiste 

drank- en etenswaren op ieder gewenst moment, maar doen dat met automaten die 

door alle doelgroepen goed te bedienen zijn en die er nog goed uitzien ook.

Zo doen we dat in vendingland!   •   088 – 880 44 40




