
tapautomatisering

automatisch meer winst



Bier
Vrijwel iedere biertap-
installatie is geschikt

voor automatisering
door Van Duijnen. Of u

er nu voor kiest om uw
huidige tapzuil in de oor-

spronkelijke staat te laten
staan of dat u voor een prachtige

nieuwe bierzuil van Van Duijnen
gaat, de uitstraling van uw bierleve-
rancier kan daarbij behouden blij-
ven. De grote brouwerijen maken
veelvuldig gebruik van het vakman-
schap van Van Duijnen en laten
daarbij de eigen tapzuilen geschikt
maken voor automatisering. Van
Duijnen heeft ook diverse merkloze
tapzuilen in het assortiment. Wenst
u niet gebonden te zijn aan een
bier- of frisdrankleverancier, maar
wilt u wel een bier- of postmix voor-
ziening, dan verzorgt Van Duijnen
de installatie ook voor u. 

Gedestilleerde dranken 
Om de uitgifte van uw gedestil-

leerde dranken onder controle te

houden, biedt Van Duijnen Tap

automatiseringsoplossingen in de

vorm van flescontrolesystemen en

wandmaatschenkers, ook wel non-

drips genoemd. Naast de voorde-

len die tapautomatisering met zich

meebrengt (zie de zijflap van deze

brochure) bieden non drips ook

nog eens een professionele presen-

tatie van de sterke drank achter uw

bar. Ook is dit systeem uitermate

geschikt voor locaties met een

beperkte ruimte voor de drank-

uitgifte. Volumeproducten kunnen

desgewenst in bulk opgeslagen en

gekoppeld worden aan een tapzuil. 

automatisch meer winst
Om succesvol te ondernemen in de horeca moet u een 

duizendpoot zijn. Een warme gastheer of -vrouw, een goede 

baas, een wetboek- en CAO-deskundige,  een slimme inkoper 

en een accurate boekhouder. Ga er maar aan staan. 

En waar blijft toch uw winst? Er wordt gemorst, weggegeven, 

verkeerd ingekocht en vergeten. Niet meer! Want met Van Duijnen

Tapautomatisering komt er definitief een einde aan rompslomp en

winstverlies en behaalt u automatisch meer winst. 

www.rekenuitjewinst.nl



Wat is tapautomatisering?
Kort gezegd: tapautomatisering stelt u in

staat uw drankenuitgifte te doseren en te

registreren met de mogelijkheid tot kop-

peling aan kassa en administratiesoftware.

Zo heeft u op elk moment van de dag 

volledig inzicht in omzet- en voorraad

gegevens. Door de gedoseerde uitgifte

komt er een einde aan ongecontroleerd

weggeven, teveel schenken en onnodig

morsen. Bovendien wordt boekhouden

een peulenschil en behaalt u -door de

betere grip op uw organisatie- meer winst. 

doseren-registreren-controleren

Wijn
Wijnautomatisering is sterk in op-

komst! Steeds meer café’s, disco-

theken en restaurants ontdekken

de mogelijkheden van huiswijn uit

de tap. De voordelen zijn dan ook

legio: minder verspilling en bederf

van wijn, minder opslagruimte en

minder glasafval. Wijntapzuilen

worden op maat gemaakt voor uw

onderneming.

Frisdrank
Stelt u zich voor, geen gesjouw met

flesjes frisdrank meer. De gekoelde

frisdrank wordt vanuit uw opslag-

ruimte direct naar de bar geleid. De

frisdranken worden getapt via het

zogenaamde ‘postmix’ systeem.

Ieder drankje wordt zo perfect

gedoseerd en direct in de kassa

geregistreerd. Snel, gemakkelijk en

zonder rompslomp. Ook is het

mogelijk om uw bestaande postmix

installatie in het automatiserings-

systeem te integreren.

Houdt u het liever bij flesjes, maar

wilt u wel meer controle over de

frisdrankenomzet? Laat dan weeg-

laden installeren. Daarmee meet u

precies hoeveel flesjes uit de laden

worden genomen. 

Afrekensystemen
Als enige aanbieder in Nederland

koppelt Van Duijnen Tap het auto-

matiseringssysteem aan vrijwel

ieder afrekensysteem. Uw kassa

heeft normaal gesproken een aan-

zienlijk kortere levensduur dan uw

automatiseringsinstallatie. Als de

kassa vervangen dient te worden,

bent u in uw keuze voor een nieuwe

kassa onbeperkt. Vraagt u naar de

mogelijkheden.

De systemen die koppelbaar zijn

aan Van Duijnen Tapautomatisering,

staan vermeld op de website

www.vanduijnen.nl.
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Van Duijnen
heeft al meer dan
40 jaar ervaring

in tapautomatisering 
en is een betrouwbare

partner voor 
uw horeca 

onderneming 

Natuurlijk
kunnen ook

losse elementen
geautomatiseerd

worden.



Alleen maar voordelen

BESPARING

Tapautomatisering door Van Duijnen levert u een besparing

van minimaal 20% op de inkoop van bier op en nog veel

meer op wijn en gedestilleerde dranken! Elke druppel

drank wordt verkocht. Uw investering verdient u dus

razendsnel terug. Reken uit uw winst! 

Op www.rekenuitjewinst.nl vindt u een handige

rekenmethode, om uw winst te berekenen. 

INFORMATIE

Omdat elk getapt drankje geregistreerd wordt, beschikt u

over een overzichtelijke administratie en een efficiënt voor-

raadbeheer. Stel, u wilt de uitgifte en de daarbij behorende

omzet op een bepaald moment van de dag weten: met één

druk op de knop heeft u volledige helderheid. 

CONTROLE

Vergeten aanslagen, verdwenen drankjes, structurele kas-

verschillen? Verleden tijd! Met tapautomatisering van Van

Duijnen heeft u volledige controle op de geldstroom in uw

onderneming.

SNELHEID

Gasten die snel bediend worden zijn doorgaans tevreden

gasten. Door te automatiseren is een snellere uitgifte

gegarandeerd met als gevolg een hogere omzet en een

verlaging van de benodigde personeelsinzet.  

GEMAK

Met één druk op knop vloeit precies de juiste hoeveelheid

in het glas. Elke keer opnieuw. Koud gedronken dranken

worden in de leiding gekoeld. Er is derhalve veel minder

koelopslag nodig. En lege flessen naar de glasbak brengen

is verleden tijd. 

AMBIANCE

Van Duijnen Tapautomatisering is voor het grootste deel

niet zichtbaar voor de gasten. De ambiance van uw horeca-

bedrijf zal er zeker niet onder lijden. De elementen die wel

zichtbaar zijn worden bovendien fraai gestileerd.



Waarom Van Duijnen

Service als core business
Van Duijnen Tap levert u niet zomaar producten, maar

levert een concept. Want bij Van Duijnen draait het om

mensen, om horecaprofessionals die hun gasten graag

zien terugkeren. Mensenwerk is voor Van Duijnen: luisteren

naar de opdrachtgever. Kritische vragen stellen om vervol-

gens de oplossing op maat te presenteren. De Van Duijnen

Tap medewerkers geven een advies dat past bij uw onder-

neming, wensen en budget. Ook zorgen wij voor de com-

plete installatie van uw geautomatiseerde tapsysteem.

Vervolgens levert Van Duijnen service op maat in de vorm

van technische ondersteuning. Onze kennis, ervaring en

logistieke systeem staan 24 uur per dag tot uw beschikking.

Preventie overtreft reparatie
Een apparaat buiten gebruik is geen visitekaartje voor uw

organisatie en evenmin voor de onze. Daarom achten wij

preventief onderhoud van onschatbare waarde. In de praktijk

blijkt continuïteit altijd de beste investering. 

Financieringsregeling
Middels de financieringsregeling kunt u alvast profiteren van

de voordelen die tapautomatisering oplevert en gespreid

betalen. Op www.vanduijnen.nl kunt u voor uw spe-

cifieke situatie uitrekenen wat de financiële voordelen zijn. 




