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Uw vendingspecialist !



Coffee & Co maakt er haar prioriteit van om u de 
beste service aan te bieden. Onze service laat u, 
uw medewerkers en bezoekers onbekommerd 
genieten van:

- verschillende soorten koffie 
   ( Marumba, Nestlé, Miko, Java  )
- warme dranken
- koude dranken
- gezonde snacks
- yoghurt en Soya drinks

Wij reiken oplossingen aan voor:

- bedrijven
- overheidsinstellingen
- scholen, hogescholen en universiteiten
- rust- en verzorgingstehuizen
- events en beurzen.

Wij werken alleen met A-merken en degelijke 
toeleveranciers in overeenstemming met onze 
hoge kwaliteitsvereisten wat betreft:

- voedingshygiëne
- convenience
- een bijdrage tot de dagelijkse Fun@Work.

Blarenberglaan 23A | 2800 Mechelen
015 32 30 03 | info@coffeeandco.be
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Koffiemachines

Wij leveren ready-to-use koffiemachines van hoge kwaliteit en voorzien alle producten die u nodig heeft, 
desgewenst in een full-service pakket. 
Onze koffieautomaten worden perfect afgestemd op uw verbruik, wensen en infrastructuur. 
Kortom, een koffiemachine op maat.
Koffieautomaten die een kopje beleving schenken op de werkvloer. 
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Snackautomaat

 
Bij ons kan u kiezen uit allerlei lekkere én gezonde snacks. 
Wij stellen ons assortiment af naar uw wensen.
Zo kan u op uw lijn letten of eens lekker zondigen.

Frisdrankautomaten

 
Bij Coffee & Co kunnen we verschillende drankautomaten 
voorstellen afhankelijk van uw wensen.
 Wij bieden u een waaier van keuzemogelijkheden aan, 
gaande van water, gezonde drankjes tot softdrinks.
Een verfrissend drankje, gekoeld op de ideale temperatuur.





We hebben tal van betaalmogelijkheden.
In samenspraak kiezen we de meest geschikte 
betaalmogelijkheid voor u.

- munten
- jetons
- biljetten
- betaalkaarten en kredietkaarten
- cashless systemen (sleutel, badge, tag,... )
- Apple pay, Android pay  
- NFC

          Waterkoelers    

  Waterkoelers die u volgende 
           combinaties bieden:

- Koud en kamertemperatuur
- Koud en heet water
- Koud, kamertemperatuur 
  en bruis water



Onze service!

Eigen koel- en plaatsingsdienst

Wij hebben onze eigen koeltechniekers en 
plaatsers in dienst.
Dit heeft als grote voordeel dat wij niet afhankelijk zijn 
van externe firma’s.
Wij kunnen u steeds een snelle tussenkomst garanderen.
Binnen de 8 werkuren een interventie gegarandeerd.
Wij werken ook met telemetrie om zo de toestellen van op afstand
te kunnen opvolgen en een goede service te garanderen.

Persoonlijke - en technische automatenvuller

Uw automaat zal steeds door dezelfde persoon worden aangevuld.
Hij of zij kan op die manier het beste inspelen op uw
noden en wensen.
Zij zijn ook technisch opgeleid om u een 
uitzonderlijke service te kunnen bieden.
Zo krijgt Coffee & Co voor u een vertrouwd gezicht.

Uitstekende service na verkoop

Wij bieden de beste service en laten uw
medewerkers en bezoekers elke dag genieten!

Onze service formules

Full service formule

Met onze full service formule komt het er op neer dat wij 
zorgen voor de volledige opvolging van alles wat met de 
automaten te maken heeft en dat u, als klant, 
er onbekommerd van kunt genieten.



Onze service formules

Full service formule

Met onze full service formule komt het er op neer dat wij 
zorgen voor de volledige opvolging van alles wat met de 
automaten te maken heeft en dat u, als klant, 
er onbekommerd van kunt genieten.

Huur formule

Natuurlijk kan je onze toestellen ook huren.
Indien u kiest voor deze servicevorm, staat u zelf in
voor het aanvullen van de verbruiksproducten.
Coffee & Co staat in voor de technische service
van de toestellen.



Coffee & Co denkt mee aan de aarde

-Kartonnen beker, composteerbare bekers en recycleerbare kunstof bekers.
-RPET verpakkingen uit 100% gerecycleerde PET.
-Frisdrank- en snoepautomaten met milieuvriendelijke koelgassen.
-Fairtrade producten.
-Bio producten.
-Wij recycleren ook het koffiegruis.
-Toestellen voorzien van ecomodus.
-Recycleren van oude vendingmachines.



     

Technisch en Hygiënisch onderhoud

Persoonlijke - en technische automatenvuller.

Uw automaat zal steeds door dezelfde persoon worden aangevuld.
Hij of zij kan op die manier het beste inspelen op uw noden en wensen.
Zij zijn ook technisch opgeleid om u een uitzonderlijke service te kunnen bieden.
Zo krijgt Coffee & Co voor u een vertrouwd gezicht.

Het technisch en hygiënisch onderhoud van de toestellen sturen we aan 
vanuit onze back office. 
Daar kunnen we in ons online platform vaste interventies of taken plannen.
Deze taken krijgen onze vullers op hun smartphone via een app.

www.co�eeandco.be
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Hoe Coffee & Co bereiken 
in geval van problemen.

Op elke automaat staan contactgegevens en een uniek
identificatienummer.
Zo kan de klant, Coffee & Co steeds bereiken.
Onze back office stuurt alles in goede banen en doet het nodige.

KOF123



 

  




