
Tapinstallaties • Tapautomatisering 

Koelinstallaties • Service & Onderhoud



•  Marktleider in tapautomatisering.

• Grootste onafhankelijke partner en expert in tap- en koeltechniek.

• Servicepartner van Heineken, Bavaria, Palm, Vrumona...

• Enige met landelijk servicenetwerk tot 23 uur!

• Alleen materialen van de hoogste kwaliteit.

• 75 jaar ervaring, 7.000 klanten, waarvan bij jou om de hoek...

Daarom 
Van Duijnen Horeca Service
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Tapinstallaties

Van één kraan tot tankbier, kies voor een eigen installatie voor het 
tappen van dranken en..

• Bepaal zelf wat je schenkt!
• Geen afnameverplichting.
• Sterke inkooppositie.
• Creëer je eigen identiteit.

Biertapinstallatie

Wijntapinstallatie

Biertanks

Frisdrank – postmix installatie

Tapzuilen overzicht



Biertapinstallatie

Antje van de Statie
Weert

St James’s Gate
Amsterdam

Jopenkerk
Haarlem

Brody’s
Den Haag



Biertanks

Brouwerij/Proeflokaal Poesiat & Kater
Amsterdam

Brouwerij/Cafe-Restaurant Oudaen
Utrecht

Stadsbrouwerij Thoms
Rotterdam

IJver
Amsterdam



Wijntapinstallaties

Café Franklin
Den Haag

Bar Hoekerode
Amsterdam

Stadsbrouwerij Thoms
Rotterdam

Foodhallen
Rotterdam



Frisdrank – Postmix installatie

ADAM toren
Amsterdam

Cafe Le Journal
Utrecht

Bowling Almere
Almere

Restaurant Vandaag
Amsterdam



Tapautomatisering

Tapautomatisering
bier

Tapautomatisering
gedistilleerd

Tapautomatisering
wijn - fris - koffie - combi

Zelftaps 
tapwand - taptafels

Tapautomatisering zorgt voor de juiste dosering 
en registratie van alle getapte dranken. 
 
• Iedereen kan tappen, geen tapverlies of te volle glazen.
• Getapt vs aangeslagen direct zichtbaar op kassa.
• Meer verdienen door voorkomen van weggeven of 
 vergeten aan te slaan.
• Via een online dashboard jouw drankverkoop inzien en beheren.
• Zelftaps: voor meer fun, meer omzet (geen lege glazen) 
 en lagere personeelskosten.

DashBar

500 hl300 hl100 hl 400 hl200 hl



Tapautomatisering bier

Bijtappen is bierverspilling

Goed doseren is 15% besparen

Veel variatie in dosering

Tap–tik verschil in kassa



Vindicat
Groningen

Tapautomatisering
wijn - fris – koffie - combi

Thoms
Rotterdam

Start Lodge Hotels
Utrecht

ADAM toren
Amsterdam



Tapautomatisering
gedistilleerd

Foodhallen
Amsterdam

Rootz
Den Haag

Trinity
Amsterdam

St James’s Gate
Amsterdam



Zelftaps:
tapwanden - taptafels

Oslo Beers
Amsterdam

Beers & Barrels
Breda

Karaat
Amsterdam

Star Lodge Hotels
Utrecht



Koelinstallaties

Flessenkoelingen

Koelcel Centraal koelsysteem

Fustenkasten

Van flessenkoeling tot koelcel, keuze uit een 
breed assortiment of maatwerk.

• Sluit koelingen aan op één centrale koelunit en 
 bespaar 25% energie én verminder CO2 uitstoot.
• Investeer in je eigen koelkasten en bepaal zelf wat je schenkt! 
• Kwalitatieve merken.



Service & onderhoud

75 jaar kennis en ervaring
• Landelijk netwerk van ervaren service technici.
• Enige met landelijk service netwerk tot 23.00 uur.
• Advies op maat met hoogwaardige materialen.  
• Goed onderhoud bespaart operationele kosten!
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IJver
Amsterdam

Jopenkerk
Haarlem

A’dam Toren
Amsterdam

More-Itz
Drimmelen

Antje van de Statie
Weert

Café Louie Louie
Amsterdam

Bibelot
Dordrecht

City Hub
Amsterdam

Kanarieclub
Amsterdam



Strandpaviljoen Pier 32
Scheveningen

Café Reynders
Amsterdam

Brody’s American Tap House
Den Haag

Ziggo Dome
Amsterdam

Café de Beurs
Utrecht

THOMS
Rotterdam

Café van Zanten
Rotterdam

Poesiat & Kater
Amsterdam

Rootz
Den Haag
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Restaurant Orange
Apeldoorn

Foodhallen
Amsterdam

Star Lodge
Utrecht

Brouwerij de Werf
Enkhuizen

St. James Gate
Amsterdam

ESCOBAR
Amsterdam

Vindicat
Groningen

Herberg de Compagnie
Enkhuizen

Beers & Barrels
Breda
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A’dam Toren
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“Door onze biertaps te automatiseren 

hebben we veel minder tapverlies 

en dat scheelt aanzienlijk in de 

inkoopkosten!”

Partners
Eijsink

Winsale

Over dit project:
De A’dam toren zit in de voormalige Shell-toren aan het IJ, die is omgebouwd 

tot een kosmopolitisch creatief centrum met prachtig uitzicht over de stad 

en de havens. A’dam omvat o.m. een observatiedek, een panoramabar/club/

restaurant (M’Adam), een ronddraaiend restaurant (Moon), een hotel, een

nachtclub in de kelder (Shelter) en ca 30 bedrijven die allen een link hebben 

met de muziekindustrie. 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Koel- en geautomatiseerde tapsystemen die dranken doseren en registreren, 

voor maximaal rendement

Voordeel voor de klant:
Bier, wijn, gedistilleerd en frisdrank worden op de juiste wijze gedoseerd en 

geregistreerd, waarmee de ondernemers goed inzicht in het drankverbruik en 

hun inkomsten krijgen. Minder tapverlies en bierverspilling. 

Maximaal rendement uit drankverkoop.



A’dam Toren



A’dam Toren



A’dam Toren



A’dam Toren



Antje van de Statie
Weert

Wat de klant zegt:

“Het is nu makkelijker om een goed 

biertje te tappen en er is veel minder 

verspilling”

“Van Duijnen werkt heel klantgericht 

en geeft goede service. 

Het zijn prettige mensen om mee 

samen te werken”

Partners
Janssens Kassasystemen

UnTill

Over dit project:
Brasserie–Hotel Antje van de Statie is een prachtige horecagelegenheid 

met een verhaal. Over Antje die in de jaren ’20 van de vorige eeuw kleine 

vlaaitjes verkocht op het treinstation van Weert. 

Direct tegenover dit station is nu dus een mooie zaak gekomen die naar 

haar is vernoemd. Het is weer de gezellige plek, waar je lekker kunt eten, 

drinken, slapen, vergaderen en genieten. 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Totaaloplossing voor de drankvoorziening: biertanks, alle barkoelingen 

aangesloten op één centrale koelunit, biertapinstallaties en bierzuilen,

lekbladen, koelcellen en tapautomatisering. En een complete 

zelfbedieningsbar waar gasten zelf hun drankje kunnen tappen.

Voordeel voor de klant:
Eén vast aanspreekpunt voor de drankvoorziening. Niet afhankelijk van een 

brouwer, zelf eigen Antje bier. Scherpere inkoopprijzen van dranken. Lagere 

kosten voor onderhoud en stroom door 1 centrale koelunit. Hoger rende-

ment uit drankverkoop. Zelfbedieningsbar in de Heerenkamer waar gasten 

(een sigaar) kunnen roken, zonder dat het personeel daar last van heeft.



Antje van de Statie
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Antje van de Statie



Poppodium Bibelot
Dordrecht

Wat de klant zegt:

“Bij Bibelot werken met veel vrijwil-

ligers achter de bar en dus willen wij 

het werken achter de bar zo makke-

lijk mogelijk maken. Dat bereiken wij 

met tapautomatisering. Bier, wijn en 

gedistilleerd worden zo precies goed 

gedoseerd”

Partners
Werkt met betaalmuntjes

Over dit project:
Bibelot ontstond in 1967 in Dordrecht en is het oudste poppodium van  

Nederland en is gevestigd in het Energiehuis, een voormalige elektriciteits-

centrale. Het is een van de kernpodia in Nederland, waartoe ook Paradiso en 

013 horen. De brede programmering bestaat uit popconcerten, festivals en 

dansfeesten. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers werkzaam. Er zijn twee zalen 

met een capaciteit van 300 en 800 bezoekers.

 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Geautomatiseerde tapsystemen die dranken doseren en registreren, voor 

makkelijker werken en optimaal rendement. 

Voordeel voor de klant:
Bier, wijn, gedistilleerd worden op de juiste wijze gedoseerd en geregis-

treerd. Met veel vrijwilligers achter de bar moet het werken achter de bar zo 

simpel mogelijk zijn. Sterke drank schenken in de juiste maatjes, makkelijker 

biertappen met veel minder tapverlies en minder bierverspilling. 



Poppodium Bibelot
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Poppodium Bibelot



IJver
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“Goed project management, goed 

advies, expertise in tap en koeltech-

niek met hoogwaardige installaties 

geheel in stijl met onze zaak zoals de 

taptafels en prachtige biertanks”.

Partners
BOOQ

Eijsink

Over dit project:
IJver ligt in een 100 jaar oude Scheepsbouwlood, midden op de iconische 

NDSM-Werf in Amsterdam Noord. Een restaurant waar je terecht kunt voor 

ontbijt, lunch, diner en borrel. 34 tapkranen, taptafels, ontelbaar veel  

soorten bieren, fantastische wijnen, heerlijk eten en de beste feestjes. 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
2 zelftap tafels waar je het bier rechtstreeks uit biertanks erboven tapt,  

verschillende bierzuilen en grote tapwand met 20 bierkranen. Dranken- 

koelingen en koelcel voor speciaalbieren allemaal gekoeld door 1 centrale 

energiezuinige koelunit. Biertanks van 4 x 1000 liter als echte eye catchers 

in de zaak. Geautomatiseerde tapkranen voor pils. Kassakoppeling tussen 

DashBar en BOOQ van Eijsink waardoor de getapte pilsjes direct in het  

kassascherm te zien zijn. Vergeten aan te slaan is hierdoor niet mogelijk.

Voordeel voor de klant:
Zowel taptechniek, koeltechniek en tapautomatisering door één partij die al-

les goed kan integreren. Flinke energiebesparing door cenraal koelsysteem. 

Veel self-service oplossingen (zoals taptafels en koelkasten waar gasten zelf 

flesjes pakken en betalen via bestelzuil) waardoor minder personeel nodig is.



IJver
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IJver



City Hub
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“Van Duijnen heeft helemaal met ons 

meegedacht en een bar ingericht die 

helemaal binnen ons concept past. 

Zo blijft onze prijs laag.”

Partners
Creo

Over dit project:
CityHub is een hypermodern capsulehotel zonder traditioneel hotelpersoneel. 

Het hotel ligt om de hoek bij de populaire Foodhallen in Amsterdam en heeft 

met 50 futuristische slaapunits, een ‘digital first’ lobby én een app die reizigers 

wegwijs maakt in de stad. Hiervoor ontwikkelde Van Duijnen een mooie volledig 

geautomatiseerde zelfbedieningsbar waar de gasten via een polsbandje zelf

hun warme en koude drankjes tappen of blikjes en versnaperingen pakken.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Zelfbedieningsbar: wijn, bier en gedistilleerd, koffie en blikjes automaat

Voordeel voor de klant:
Geen barpersoneel nodig. Door de volledig door de gasten zelf te bedienen 

bar bespaart City Hub op personeelskosten.



City Hub
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Jopenkerk
Haarlem

Wat de klant zegt:

“Van Duijnen heeft goed meegedacht 

in de optimalisatie van het tappen 

en registreren van het Jopenbier. De 

charme en de ambachtelijke uitstra-

ling gaat gelukkig niet verloren. Mede 

door het aangename design van de 

tapkop valt het amper op dat we met 

geautomatiseerde taps werken.”

Partners
Stroke

UnTill

Over dit project:
De Jopenkerk is voortgekomen uit de ambities van de brouwers van het 

Jopenbier. 17 jaar lang brouwde de brouwers in loon bij verschillende collega 

brouwerijen. Maar sinds 2010 heeft het Jopenbier zijn eigen brouwerij en wel 

in een tot brouwerij omgetoverde kerk uit 1911. Aan de brouwerij vast zit het 

zogenaamde proeflokaal van het Jopenbier. In het Café-Restaurant wordt ho-

reca in de breedste zin van het woord gevoerd maar er zal altijd het Jopenbier 

naar voren worden geschoven.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Tapautomatisering, tapinstallaties, bierzuilen en barkoelingen en koelcel.

Voordeel voor de klant:
Alle speciaalbieren worden getapt met automatische biertaps die de getapte 

glazen op de juiste wijze doseren en registreren, voor optimaal rendement.

Mooi getapt bier. Registratie maakt alles inzichtelijk en sturing is nu veel mak-

kelijker en de controle kinderlijk eenvoudig.



Jopenkerk
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Kanarieclub
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“Het grote voordeel van bierautomati-

sering is dat iedereen direct een goed 

biertje kan tappen waardoor de ver-

spilling enorm gereduceerd wordt.”

“Van Duijnen heeft ons altijd goed

geadviseerd over de mogelijkheden 

en als er iets is staan ze direct voor je

klaar om het zo goed mogelijk op 

te lossen.”

Partners
Index

Over dit project:
De Kanarie Club is gevestigd in De Hallen op het Bellamyplein in 
Amsterdam. De plek waar hip Amsterdam binnenvliegt voor de lekkerste 
gerechten, drankjes en hapjes. Maar het is ook dé perfecte werkplek. 
Een ruim opgezette, moderne maar ook sfeervolle hotspot die de gehele 
dag open is, naast de bekende Foodhallen.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Geautomatiseerde tapsystemen die pils en speciaalbieren van de tap 
doseren en registreren, voor maximaal rendement.

Voordeel voor de klant:
Pils en veel speciaalbieren worden op de juiste wijze gedoseerd en geregis-

treerd, waarmee de ondernemers goed inzicht in het drankverbruik en hun 

inkomsten krijgen. Minder tapverlies en minder bierverspilling. Optimaal 

rendement uit de bierverkoop.



Kanarieclub



Kanarieclub



Kanarieclub



Café Louie Louie
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“Voor mij is Van Duijnen Totaalontzor-

ger: één adres voor alles wat ik nodig 

heb, waar ik altijd op kan rekenen” 

“Voor mij geen losse koelcompressors 

die veel warmte afgeven, maar één 

unit die energiezuinig is. Aandacht 

voor duurzaam ondernemen hoort 

ook bij goed en modern ondernemer-

schap.”

Partners
Vectron

Eijsink Afrekensystemen

Over dit project:
De eigenaar werkt in twee andere zaken, Lux en Weber in Amsterdam, al meer  

dan 12 jaar met tapautomatisering, dat zeer goed bevalt.

Daarom kiest hij weer voor een samenwerking met Van Duijnen bij het starten 

van een nieuwe zaak, Louie Louie in Amsterdam Oost. Een prachtige zaak 

tegenover het Tropenmuseum waar je de hele dag terecht kan voor ontbijt, 

lunch, borrel en diner. 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Totaaloplossing voor de drankvoorziening: alle barkoelingen aangesloten  

op één centrale energiezuinige koelunit, de biertapinstallatie, bierzuilen en 

tapautomatisering.

Voordeel voor de klant:
Registratie: wat getapt is moet dus kloppen met de omzet. 

Handig, want zo heeft de ondernemer inzicht in wat er gebeurt.

Ook als hij er niet is. Eén vast aanspreekpunt, totaal ontzorging.

Lagere kosten voor onderhoud en stroom door 1 centrale koelunit.

Duurzaam en milieubewust. Beter rendement uit zijn cafe’s. 



Café Louie Louie



Café Louie Louie



More-Itz
Drimmelen (Noord Brabant)

Wat de klant zegt:

“Dankzij de totaaloplossing van 

Van Duijnen heb ik volledige keuze- 

vrijheid en kan ik mijn eigen pakket 

van dranken samenstellen. En gaan 

de inkoopprijzen ergens omhoog, 

dan kan ik zonder gedoe overstappen 

naar een andere leverancier.”

Partners
UnTill

Over dit project:
More-Itz is een luxe après ski hut net boven Breda in de waterrijke streek 
de Biesbosch. De zaak is geïnspireerd door het Zwitserse plaatsje 
St Moritz en wordt gekenmerkt door een uniek concept. 

De eigenaar heeft bewust gekozen om zelf te investeren in eigen tap-, 
koel- en kelderbierinstallaties waardoor hij volledige vrijheid heeft t.a.v. 
drankenleveranciers met scherpe inkoopprijzen tot gevolg. 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Totaaloplossing voor de drankvoorziening: biertanks, alle barkoelingen 
aangesloten op één centrale koelunit, biertapinstallaties en bierzuilen, 
lekbladen en koelcellen.

Voordeel voor de klant:
Eén vast aanspreekpunt voor de drankvoorziening. Eigen identiteit met chi-

quere uitstraling. Niet afhankelijk van een brouwer. Scherpere inkoopprijzen 

van dranken. Lagere kosten voor onderhoud en stroom door 1 centrale koe-

lunit. Duurzaam en milieubewust.



More-Itz
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Strandpaviljoen Pier 32
Scheveningen

Wat de klant zegt:

“Door onze biertaps te automatiseren 

hebben we veel minder tapverlies en 

zo verlagen we onze inkoopkosten. 

Hierdoor verbeterd onze marge op 

bier aanzienlijk”.

Partners
Palm

Oud Reuglin en Boelen

Index kassa

Over dit project:
Pier 32 is een prachtig nieuw strandpaviljoen (gebouwd in 2016) op het 
Zuidenstrand in Scheveningen. Hier kan je het gehele jaar genieten van 
heerlijk eten en drinken, van live muziek, kunst, sport en spel en van op-
rechte gastvrijheid. Aan alles is gedacht zoals een bibliotheek, massage 
en strandyoga.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Brugzuil met 10 kranen. Biervat/ton met Beer Up waar gasten zelf een 
biertje kunnen tappen. Tapautomatisering bier en wijn. Geautomatiseer-
de non-drips voor gedistilleerd. Fustenkoelingen voor bier en wijn.

Voordeel voor de klant:
Mooie opvallende brugzuil voor bier, wijn en water. Bier, wijn en sterke drank 

worden op de juiste wijze gedoseerd en geregistreerd, waarmee de onderne-

mer goed inzicht in het drankverbruik en zijn inkomsten krijgt. Minder tapver-

lies en minder verspilling. Maximaal rendement uit drankverkoop.



Strandpaviljoen Pier 32
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Strandpaviljoen Pier 32



Brody’s American Tap House
Den Haag

Wat de klant zegt:

“Ons grote assortiment in Amerikaan-

se bieren zijn mooi zichtbaar en wij 

kunnen de druk per biersoort heel 

makkelijk aanpassen” .

Over dit project:
Brody’s Taphouse is een ‘American’ Taphouse waar de meeste bieren af-
komstig zijn van de beste Amerikaanse microbrouwerijen. 
De naam ‘Brody’s’ vindt zijn oorsprong in de term waarmee de eigenaar 
liefkozend verwijst naar zijn kinderen en de mensen die hem nauw aan 
het hart liggen.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
25 tapkranen met veel speciaalbieren. 

Voordeel voor de klant:
Mooie presentatie van het bierassortiment. 

Voor de verschillende biersoorten is de druk aan te passen.



Brody’s American Tap House
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Brody’s American Tap House



Café Restaurant Rootz
Den Haag

Wat de klant zegt:

“Ook de hardlopers gedistilleerd 

schenken we gedoseerd, in de juiste 

maatjes en ik kan ook precies zien 

wat er getapt is”

Partners
Bacardi

Eijsink/Strik

Over dit project:
Rootz in een oud koetshuis in het levendige centrum van Den Haag is de 
eerste vestiging van Rootz. Met een groot terras en ruimtes voor fees-
ten en partijen. Rootz heeft een uitgebreide bierkaart, heerlijke maaltij-
den en een actieve programmering waardoor ze al bijna 20 jaar worden 
gezien als de bier-, dinner en borrelexpert van Den Haag.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Geautomatiseerde biertaps voor pils en bierzuilen. 
Geautomatiseerde non drips voor gedistilleerd (fast drips).

Voordeel voor de klant:
Pils en hardlopers gedistilleerd worden op de juiste wijze gedoseerd en  

geregistreerd, waarmee de ondernemer goed inzicht in het drankverbruik en 

hun inkomsten krijgt. Minder tapverlies en minder bierverspilling. 

Optimaal rendement uit de pilsverkoop.



Café Restaurant Rootz
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Café Restaurant Rootz



Café Van Zanten
Rotterdam

Wat de klant zegt:

“Iedereen kan zo direct een goed 

biertje kan tappen zonder veel ver-

spilling, dat scheelt in de kosten”.

“Ook schenken we zo de juiste 

maatjes sterke drank”.

Over dit project:
Café Van Zanten staat bekend als het gezelligste café in hartje Rotterdam 
aan de Meent! In de winter schuif je aan voor een lekkere borrel of ge-
zellig diner. In de zomer is het zonnige terras bij uitstek het beste plekje 
van de stad. Op vrijdag- en zaterdagavond is het hier zo druk dat het 
uitgaanspubliek zelfs buiten staat in de overdekte lounge.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Geautomatiseerde biertaps en bierzuilen.
Geautomatiseerde non drips voor gedistilleerd (ETN non drips).

Voordeel voor de klant:
Bier en hardlopers gedistilleerd worden op de juiste wijze gedoseerd. 

Makkelijker biertappen met veel minder tapverlies en minder bierverspilling. 

Kostenbesparing en optimaal rendement uit de drankverkoop.



Café Van Zanten
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Café Van Zanten



Thoms Restaurant & Underground Bar
Rotterdam

Wat de klant zegt:

“Wij hebben in Van Duijnen een 

betrouwbare partner gevonden”.

“Zij helpen mij meer rendement te 

maken op bier en wijn”.

Partners
Janssen (Vectron) geen kassakoppeling

Over dit project:
Aan de bruisende Meent zit de nieuwe hotspot THOMS, een restaurant en 
bar waar genieten en beleving centraal staan. THOMS is gevestigd in het 
Timmerhuis, het laatste pronkstuk van Rem Koolhaas, waar gasten in een 
unieke setting kunnen genieten van een heerlijke lunch, borrel of diner.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Geautomatiseerde bier- en wijntap in de basement. 
Diverse barkoelingen in lange achterbar.

Voordeel voor de klant:
8 meter lange achterbar met diverse barkoelingen voor grote en kleine flesjes 

die aansluit bij de mooie industriële uitstraling van de zaak. In de basement 

goed gedoseerd bier en wijn. Minder tapverlies, minder verspilling of te volle 

glazen wijn. Optimaal rendement uit bier- en wijnverkoop.



Thoms Restaurant & Underground Bar



Thoms Restaurant & Underground Bar



Thoms Restaurant & Underground Bar



Café de Beurs
Utrecht

Wat de klant zegt:

“De getapte glazen worden bij ons 

direct geregistreerd, dat bespaart 

kosten en biedt duidelijkheid”.

“We werken zo veel efficiënter  

waardoor het personeel meer tijd 

over heeft voor bijv. advies over 

speciaalbieren en upselling”.

Partners
Vectron

Over dit project:
Op de Neude in Utrecht staat De Beurs al 15 jaar garant voor een goede 
lunch, heerlijk diner, een gezellig drankje drinken en uitgaan tot diep 
in de nacht. Het café is onlangs compleet verbouwd en uitgebreid met 
meer efficiëntie en duurzaamheid tot gevolg. 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Café de Beurs werkt al jaren met geautomatiseerde bier-, wijn- en ge-
distilleerd taps van Van Duijnen. Na de verbouwing kiest De Beurs  
voor een totaaloplossing voor de drankvoorziening in samenwerking 
met de brouwer: alle barkoelingen, geautomatiseerde bier- en wijn taps, 
non drips voor gedistilleerd, taptafels en een koel/vriescel. Verder zijn 
de kelderbierinstallatie en alle koelingen aangesloten op één centrale 
koelunit. Taptafels waar gasten zelf hun biertjes kunnen tappen. 

Voordeel voor de klant:
Door automatisering een beter rendement op drankverkoop. Taptafels voor 

een optimale klantbeleving en fun. Eén superzuinige centrale koelunit die 

alle barkoelingen, biertanks en koel/vriescel e.d. koelt waardoor er 25% min-

der energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot is.
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Café de Beurs



Poesiat & Kater
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“In Van Duijnen Horeca Service hebben 

 wij de perfecte partner gevonden.

Wij brouwen het bier en zij zorgen er-

voor dat het bier er perfect uitkomt.”

“Het installeren van de tanks is een 

vak apart. De leidingen zijn vakkundig 

met de hand aangelegd.  Door de tanks 

lopen twee verschillende circuits.

De temperatuur hiervan kunnen we 

los van elkaar instellen zodat we ieder 

bier op de juiste temperatuur kunnen 

serveren”.

Over dit project:
Poesiat & Kater is een bierbrouwerij met proeflokaal in Amsterdam-Oost. 
Het is gevestigd in een schitterend 19e eeuws pand wat voorheen als 
dierenasiel werd gebruikt, met hoge plafonds, grote ramen en een rijke 
historie. Eyecatchers zijn de 7 roestvrijstalen 1000-literbiertanks die bo-
ven de bar hangen. Zodra het bier uit de brouwerij klaar is wordt het in 
de tanks boven de bar gepompt. Daarin worden zij precies op de juiste, 
per soort bier verschillende, temperatuur gekoeld.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
7x biertanks 1000 liter
Alle drankenkoelingen en bierzuilen.
De biertanks, alle barkoelingen en zelfs de Glycol-unit (het koudemiddel 
voor de brouwerij) worden gekoeld door één centrale koelunit 

Voordeel voor de klant:
Op professionele wijze koelen van de dranken. Door de mooie bierzuilen zien 

de gasten goed welke verschillende bieren zij hebben.
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Ziggo Dome
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“De tapautomatisering van Van 

Duijnen is een belangrijk onderdeel 

van de prachtig ontworpen bars in de 

Ziggo Dome en verzorgt een efficiënte 

drankservice naar onze gasten.” 

“Van Duijnen heeft zich bewezen als 

een zeer professionele partij met een 

flexibele en betrokken houding. 

Zij bieden als geen ander oplossingen 

aan om kwalitatieve drankverkoop-

punten op maat te maken.”

Partners
Bolt

Over dit project:
Ziggo Dome is de poptempel van Amsterdam en biedt ruimte aan 17.000 
bezoekers die tijdens het concert allemaal snel aan de bar hun drankjes 
willen bestellen. 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Van Duijnen Horeca Service is verantwoordelijk voor de techniek achter 
de drankvoorziening en leverde alle drankinstallaties voor frisdrank, 
gedistilleerd en wijn. Van Duijnen legde bijna 5.000 meter drankleidingen 
aan en bouwde 60 verkooppunten op 25 bars op 4 verschillende verdie-
pingen. Tapautomatisering (bier, wijn, gedistilleerd). 

Voordeel voor de klant:
De keuze voor tapautomatisering lag bij Ziggo Dome voor de hand. Zo kunnen 

gasten snel en goed geholpen worden aan een optimaal uitgeruste bar én 

wordt maximaal rendement uit de drankverkoop gehaald.

Bekijk video van het project

https://www.youtube.com/watch?v=Ohj99aG97jY
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Café Reynders 
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“We hebben onze bar vernieuwd en 

Van Duijnen heeft goed met ons mee-

gedacht deze zo efficiënt mogelijk in 

te richten”.

“Door koelingen aan te sluiten op een 

centrale koelunit werken we duurzamer 

en besparen op onze energiekosten”  

“Onze bieromzet is sinds de nieuwe 

barinrichting flink omhoog gegaan”

Partners
EB Tap

Over dit project:
Reynders aan het Leidseplein is een traditioneel Amsterdams bruin café 
in het centrum van Amsterdam. Het café werd opgericht in 1896 en is 
sindsdien altijd gebleven als het café “van toen”. In het café hangen zelfs 
foto’s van hoe het Leidseplein er uit zag bijna 100 jaar geleden. Reynders 
is een plek vol verhalen en goed bekend bij de meeste Amsterdammers, 
jong en oud. 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Brugzuil met 15 geautomatiseerde taps voor speciaalbieren met flowme-
ters. Centraal koelsysteem, fustenkasten, koelcel, geautomatiseerde non 
drips, ABC schenksysteem (ring) voor gedistilleerd. Koffie aangesloten op 
automatisering.

Voordeel voor de klant:
Mooie presentatie van het bierassortiment. Bier en gedistilleerd worden  

gedoseerd en geregistreerd. Verspilling en tapverlies is minder, het werkt effici-

enter waardoor het rendement op de drankverkoop groter is. Door het centrale 

koelsysteem waar de drankenkoelingen, fustenkasten, koelcel en biertanks 

zijn aangesloten wordt er flink bespaart op de energiekosten met een lagere 

CO2 uitstoot.



Café Reynders 



Café Reynders



Café Reynders



Star Lodge 
Utrecht

Wat de klant zegt:

“Zelf even een drankje tappen via het 

prachtige mooi vormgegeven RVS- 

tapsysteem wordt als leuk ervaren.

En één en ander verdient zich in de 

uiteindelijke prijs van de hotelkamer 

terug.”

Partners
Creo

Over dit project:
Star Lodge Hotels is een 3-sterren budget vriendelijk design hotel waar 
gastvrijheid, ontspanning en alle hedendaagse verwachtingen centraal 
staan. Het hotel is te vinden aan stadspark de Voorveldsepolder, te mid-
den van het historisch mooie Utrecht. Er is een groot terras voor de zo-
mer en een gezellige lounge bar met openhaard voor in de winter.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Een complete zelfbedieningsbar: frisdrank, wijn, bier, gedistilleerd en 
koffie.

Voordeel voor de klant:
Geen personeel achter de bar. Besparing op personeelskosten. De gasten pak-

ken zelf hun warme en koude dranken en betalen met een pasje. 
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St. James Gate
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“het werkt veel makkelijker met de ge-

automatiseerde taps” 

Van Duijnen heeft ons goed geadvi-

seerd en het is fijn om één aanspreek-

punt te hebben die ons goede service 

levert”

Partners
Eijsink Afrekensystemen

Over dit project:
St James Gate is een prachtige grote Irish Pub op het Rembrandplein 
in Amsterdam vernoemd naar de Guinness brouwerij in Dublin. Met een 
warme authentieke inrichting en groot verwarmd terras. Guinness op tap 
en pubspecials als echt Iers ontbijt en verse fish & chips.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Taptechniek, tapautomatisering en koelingen zoals geautomatiseerde 
combizuilen, -wijntaps en biertaps met T-zuilen. Alle barkoelingen, 
20 liter fustenkoelingen, waterbakken. Guiness zuilen aangesloten op 
flowmeters. Alles aangesloten op één centrale koelunit. 

Voordeel voor de klant:
Eén aanspreekpunt voor tap- en koeltechniek en tapautomatisering. 

De geautomatiseerde taps zorgen voor betere controle en minder verspilling. 

Door kostenbesparing en omzet verhoging is het rendement uit de drank-

verkoop hoger.
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Studentenvereniging Vindicat
Groningen

Wat de klant zegt:

“Men weet dat weggeven niet kan, 

dus wordt dat ook niet meer van je 

verwacht”

“Wanneer je minder bier verspilt, 

scheelt dat echt. Er is geen plek waar 

zo veel bier getapt wordt als bij een 

studentenvereniging”.

Partners
Creo betaalsystemen

Over dit project:
Vindicat atque Polit is grootste studentenvereniging in Groningen die al 
meer dan 200 jaar bestaat. De vereniging heeft meer dan tweeduizend 
actieve leden en het heeft een eigen sociëteit waar vele feesten worden 
georganiseerd. De tap werkt pas als er een betaalpas met voldoende sal-
do op de kaartlezer ligt waardoor het barpersoneel geen gelegenheid 
heeft om hun dispuutsgenoten/ vrienden van gratis bier te voorzien.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Geautomatiseerde biertaps, taps gekoppeld aan betaalsysteem met be-
taalpasje, supersnelle biertaps, raptaps, fustenkoelingen, koelcel, geau-
tomatiseerde combizuilen om fris, mix en wijn te tappen en een koffie-
machine.

Voordeel voor de klant:
Alle getapte drankjes worden betaald en gratis weggeven is niet meer moge-

lijk. Makkelijker biertappen met veel minder tapverlies en minder bierverspil-

ling. Meer rendement uit de drankverkoop.
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Restaurant Orange
Apeldoorn

Wat de klant zegt:

“Onze gasten kunnen zelf drankjes 

pakken en betalen met een pasje. 

Dit past helemaal in het concept van 

onze wereldrestaurants”.

Partners
Eijsink Afrekensystemen

Vectron

Over dit project:
Sinds juni 2014 is Apeldoorn een nieuwe culinaire sensatie rijker: We-
reldrestaurant Orange! Het is een is een all-in cuisine met internationale 
allure, een uniek en internationaal Live Cooking & buffet restaurant, ge-
stoeld op het “all-inclusive concept”.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Zelfbedieningsbar en tapautomatisering voor bier, wijn en sterke drank.

Voordeel voor de klant:
Besparing personeelskosten, klantbeleving: gasten kunnen zelf hun eten en 

drankjes pakken.
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Herberg de Compagnie
Enkhuizen

Wat de klant zegt:

“Het is voor onze gasten gelijk

duidelijk dat we een uitgebreid bier- 

assortiment hebben. 

Met onze prachtige brugzuil met wel 

20 tapkranen hebben we de lekkerste 

(speciaal)bieren op de tap.”

Partners
Eijsink Afrekensystemen

Vectron

Over dit project:
Grand café de Compagnie is de plek van Enkhuizen en omstreken.
Het is een mooi grand café met 8 luxe hotelkamers in een sfeervolle 
ambiance, gelegen aan de historische havens. Zij bieden vriendelijk 
geprijsde eenvoudige & smaakvolle gerechten en ook fantastische bier-
keuze aan van 20 bieren van de tap & ruim 90 soorten bier op fles.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Op maat gemaakt lekblad van 4 meter, 
brugzuilen met 20 kranen voor speciaalbier.

Voordeel voor de klant:
Mooie presentatie van groot assortiment speciaalbieren op de tap.
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Foodhallen Amsterdam
Amsterdam

Wat de klant zegt:

“Het grote voordeel van bierauto-

matisering is dat iedereen direct een 

goed biertje kan tappen waardoor de 

verspilling gereduceerd wordt”.

Partners
Stroke (unTill)

Over dit project:
Geïnspireerd door de indoor foodmarkets in Kopenhagen, Madrid en 
Londen is in een voormalige tramremise ‘De Foodhallen Amsterdam’ ge-
opend. Het idee: je haalt je hapjes bij de ene stand en je drankje bij de 
andere stand. Je kunt aan lange tafels plaats nemen, of met je culinaire 
vondsten in de hand door de hallen struinen. In De Foodhallen hangt 
een dynamische, gezellige sfeer. Het is een heerlijke plek om te lunchen, 
borrelen of dineren.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Geautomatiseerde taps voor bier, wijn en gedistilleerd

Voordeel voor de klant:
Bier, wijn en sterke drank wordt op de juiste wijze gedoseerd en geregistreerd, 

waarmee de ondernemers goed inzicht in het drankverbruik en hun inkom-

sten krijgen. Juiste maatjes, minder tapverlies en bierverspilling.

Optimaal rendement uit de drankverkoop.
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Beers & Barrels
Breda

Wat de klant zegt:

“Van Duijnen heeft helemaal met ons 

meegedacht en geheel nieuwe tap-

wand mogelijk gemaakt”.

Detail:
Wand werkt met speciale munten.

Over dit project:
Bij Beers & Barrels Breda is er een prachtige tapmuur met 16 (speciaal)
bieren waar gasten zelf kunnen tappen. Er zijn ook diverse taptafels waar 
biervaten gewogen worden en de gasten achteraf betalen wat er getapt 
is aan de hand van een vaste liter(kilo) prijs.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Aan de tapwand kunnen de gasten zelf een (speciaal)biertje tappen die 
ze betalen met een speciaal muntje die in de muur wordt geworpen. Er 
zijn twee soorten muntjes voor de goedkopere en duurdere biersoor-
ten. Er zijn spoelkruisjes om de glazen te spoelen. Met flowgestuurde 
bierkleppen met flowmeters in de tapwand waardoor elke bierkraan 
stopt als het glas vol is. De speciaalbieren komen uit fusten en pils uit 
biertanks.

Voordeel voor de klant:
Mooie presentatie van 16 (speciaal) biersoorten in een opvallende tapwand 

die past in het onderscheidende concept van Beer & Barrels. Hoge funfactor 

en besparing personeelskosten.
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ESCOBAR
Amsterdam

Wat de klant zegt:

‘Als je problemen wilt oplossen, moet 

je zorgen dat je de feiten weet.

Daar helpt dit systeem bij. We hebben 

ook voor de DashBar gekozen omdat 

we ervan uitgaan dat het systeem 

zichzelf op die manier snel terug-

verdient. Ook de samenwerking met

Van Duijnen is heel goed verlopen.

Alles is in één dag geïnstalleerd.’

Partners
Index

Over dit project:
Bij bar-restaurant Escobar in Amsterdam kunnen gasten terecht voor 
lunch, diner en na tienen een borrel met muziek tot diep in de nacht.
Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste bartechnologie: DashBar van 
Van Duijnen Horeca Service. Zo kunnen gasten sneller worden bediend 
en is er 24/7 inzicht in de drankenstromen van deze drukke zaak. 

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Naast de koppeling met het DashBar besturingssysteem zijn bij Escobar 
ook geautomatiseerde taps geplaatst voor bier en gedistilleerde dranken.

Voordeel voor de klant:
Voor Escobar is het grootste voordeel van de DashBar dat je direct kunt zien 

wat er gebeurt en eventuele fouten snel kunt opsporen. Eigenaar Willem 

Alberts: “Al een paar maanden na de opening van Escobar zagen we dat er 

best veel verspilling was. Ook hadden we het vermoeden dat niet alles werd 

aangeslagen. Daarom wilden we de drankenstroom inzichtelijker krijgen, 

door middel van tapautomatisering en DashBar”.
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Brouwerij de Werf
Enkhuizen

Wat de klant zegt:

‘Van Duijnen heeft goed meegedacht 

over een totaalconcept voor onze gas-

ten. Samen werken we ook aan onze 

wensen op langere termijn, zoals con-

stante metingen van temperatuur in 

de koelcel en fusten voor een optima-

le kwaliteit van het bier of het meten 

van energieverbruik in onze zaken’.

Over dit project:
Een open brouwerij en proeflokaal in het hart van Enkhuizen. Echte eyeca-
tchers zijn de vier roestvrijstalen 1000-liter biertanks boven de bar. Ook de 
grote tapwand met barkoelingen en een zelftaptafel waar gasten zelf bier-
tjes kunnen proeven welke biersoort ze het lekkerst vinden, behoren tot het 
concept. Alle gebrouwen biersoorten worden perfect gekoeld op precies 
de juiste temperatuur, door één superzuinig centraal koelsysteem. Met het 
nieuwe DashBar besturingssysteem is er 24/7 inzicht in drankenstromen.

Wat Van Duijnen Horeca Service heeft geleverd:
Roestvrijstalen biertanks, tapwand met barkoelingen en tapautoma-
tisering, zelftaptafel, centraal koelsysteem en integratie met DashBar.

Voordeel voor de klant:
Het DashBar besturingssysteem van Van Duijnen maakt het mogelijk om 

drankenstromen in één of meerdere zaken te monitoren. En als horeca-

ondernemer kun je direct ingrijpen bij afwijkingen of een incidentele storing. 

Zo kunnen gasten altijd blijven doortappen.
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Totemzuil Parisienne Model 4250

DaphneModel 1200Model 4210

Golden GateModel 2560Bogazuil

Tapzuilen



Totemzuil

Verkrijgbaar als 3, 4 of 5 kraans aansluiting

Messing gepolijst

Technische tekeningOver deze zuil

Beschikbare kleuren

Chroom (messing verchroomd)



Totemzuil



Parisienne

Verkrijgbaar als 1 tot 7 kraans aansluiting.
Maximaal tot 3 kranen te automatiseren.
Onverlicht of rond verlicht Ø 69mm incl logo naar keuze.
Optioneel met houten voet mogelijk.

Technische tekeningOver deze zuil

Beschikbare kleuren

Messing gepolijstMessing verchroomd



Parisienne



Model 4250

Verkrijgbaar als 2, 3 of 4 kraans, op aanvraag meer
Ø 129 mm/ Ø 101,6 mm

Technische tekeningOver deze zuil

Beschikbare kleuren

Messinglook gepolijst

Roodkoper gepolijst

RVS geborsteld Roodkoper antiek

RVS gepolijst



Model 4250



Model 4210

Technische tekening
Verkrijgbaar als 4, 5 of 6 kraans, op aanvraag meer
Ø 129 mm/ Ø 168,3 mm

Over deze zuil

Beschikbare kleuren

Messinglook gepolijst

Roodkoper gepolijst

RVS geborsteld Roodkoper antiek

RVS gepolijst



Model 4210



Model 1200

Technische tekening
Verkrijgbaar als 4, 5 of 6 kraans, op aanvraag meer
Ø 129 mm/ Ø 101,6 mm

Over deze zuil

Beschikbare kleuren

Messinglook gepolijst

Roodkoper gepolijst

RVS geborsteld Roodkoper antiek

RVS gepolijst



Model 1200



Daphne

Verkrijgbaar als 1 of 2 kraans
Ø 101,6 mm

Over deze zuil

Beschikbare kleuren

Messinglook gepolijst

Roodkoper gepolijst

RVS geborsteld Roodkoper antiek

RVS gepolijst

Technische tekening



Daphne



Bogazuil

Standaard met geautomatiseerde kranen, geborsteld RVS
Verkrijgbaar 1 of 2 kraans aansluiting
Ø 101,6 mm

Over deze zuil Detailfoto

Beschikbare kleuren

RVS geborsteld



Bogazuil



Model 2560

Technische tekening
Verkrijgbaar als 4, 5 of 6 kraans aansluiting
op maat uit te breiden naar maximaal 18 kranen
Ø 129 mm

Over deze zuil

Beschikbare kleuren

Messinglook gepolijst

Roodkoper gepolijst

RVS geborsteld Roodkoper antiek

RVS gepolijst



Model 2560



Golden Gate

Over deze zuil

Beschikbare kleuren

Messinglook gepolijst

Roodkoper gepolijst

RVS geborsteld Roodkoper antiek

RVS gepolijst

Technische tekening
In diverse uitvoeringen en op maat verkrijgbaar.
Kan op maat gemaakt.
Ø 133 mm



Golden Gate



Oriëntatie

1 - Orientatie 2 3 4

Kennismaking en inventarisatie

Wederzijds vertrouwen en een advies dat écht bij uw onder-
neming past; daar geloven wij in bij Van Duijnen Horeca Service. 

Daarom komt één van onze adviseurs bij u langs voor een 
persoonlijk kennismakingsgesprek. Hierin kijken we samen met
u naar de identiteit van de horeca zaak, werkwijze, routing, 
gewenste marges en meer. Doel is om te komen tot een 
optimale barinrichting voor maximaal rendement.

Onze werkwijze



Onze werkwijze

Advies

1 2 - Advies 3 4

Helder advies op maat

Van Duijnen Horeca Service helpt u met het maken van 
de juiste keuzes. Na de kennismaking en inventarisatie volgt 
een advies op maat inclusief investeringsoverzicht waarin alles 
duidelijk is beschreven. Kiest u voor een eigen (bier)tap- 
installatie waarmee u onafhankelijk bent van de brouwer en 
zo flink bespaart op de inkoopkosten? 
 
Of volgt u het voorbeeld van bijvoorbeeld de Ziggo Dome 
en Cafe Louie Louie waar middels tapautomatisering altijd 
het perfecte biertje wordt getapt en alle drankjes worden 
geregistreerd? 



Onze werkwijze

Project Management

1 2 3 - Projectmanagement 4

Projectgerichte werkwijze met 75 jaar ervaring

Door onze turn key werkwijze en de strakke projectplanning 
oefenen we maximaal grip uit op doorlooptijden en budget. 
Met meer dan 75 jaar ervaring in horeca projecten hebben 
we een uitgebreid netwerk van kwalitatief hoogwaardige 
leveranciers.

We werken nauw samen met alle betrokken partijen zoals 
interieurbouwers, brouwerijen, installateurs (elektriciensen 
loodgieters) en kassaleveranciers etc. Door onze project- 
gerichte aanpak zijn we in staat eventuele obstakels tijdens 
de realisatie snel op te lossen.



Onze werkwijze

Service & Onderhoud

1 2 3 4 - Service & Onderhoud

Ervaren service-monteurs en preventief onderhoud

Van Duijnen Horeca Service levert u niet alleen de tapinstallatie 
maar biedt ook de beste service. Preventief onderhoud wordt 
uitgevoerd om toekomstige gebreken te voorkomen en de
levensduur van de installatie te verlengen.

Tijdens het onderhoud worden specifieke onderdelen gereinigd, 
gecontroleerd en waar nodig gerepareerd en afgesteld voor een 
goede werking. Mochten er toch problemen voordoen dan staat 
onze service organisatie 7 dagen per week tot uw beschikking. 
Zo blijft de tap altijd stromen. 



Doseren

Registreren & alarmeren

Controleren & beheren

Serveren

Innoveren

Met DashBar kun je vanaf elke locatie via een online dashboard op je tablet of laptop:
• De juiste dosering instellen=> minder bierverspilling/niet te volle glazen/ gemakkelijk tappen
• Alle getapte dranken precies uitlezen => inzicht, controle, direct aansturen
• Taps in- en uitschakelen

Het DashBar barautomatiseringssysteem is makkelijk te koppelen aan de kassa. 
Hierdoor zie je direct in het kassascherm wat er is getapt. Zo voorkom je:
• Ongezien weggeven 
• Vergeten aan te slaan in de kassa

Dit levert ondernemers een hoop winst/geld op!

DashBar



Wat kun je extra verdienen met DashBar? 100 hl
Rendement berekening
Voorbeeld investering in DashBar € 6.300,-

Licentie en onderhoud per jaar € 650,-

Periode: Kosten Meer winst

Jaar 1 € 6.950,- € 8.613,-

Jaar 2 € 650,- € 8.613,-

Jaar 3 € 650,- € 8.613,-

Jaar 4 € 650,- € 8.613,-

Jaar 5 € 650,- € 8.613,-

Totaal € 9.550,- € 43.065,-

Conclusie
Door een investering van € 9.550 verdien je in 5 jaar € 43.065,- extra!
Terugverdientijd is minder dan 1 jaar

Een rekenvoorbeeld voor 100 hl:
• De inkoopwaarde van het bier is € 24.000,-
 (100 hl x gem. inkoop € 240,-)  
• De inkoopwaarde van gedistilleerd is € 3.750,-
 (250 liter x  gem. inkoop € 15,-)
• Misgelopen omzet per dag € 13,75
 (= 5 niet aangeslagen wel geserveerde drankjes a € 2,75)

Doseren:     
(Bier 15% efficiënter tappen, wijn/gedistilleerd 20%) € 4.350,- 

Registreren & Controleren:  
(310 dagen open x misgelopen omzet a € 13,75)  € 4.263,-

Meer winst
door minder inkoop en meer omzet, per jaar:  € 8.613,-



Wat kun je extra verdienen met DashBar? 200 hl
Rendement berekening
Voorbeeld investering in DashBar € 6.700,-

Licentie en onderhoud per jaar € 650,-

Periode: Kosten Meer winst

Jaar 1 € 7.350,- € 15.800,- 

Jaar 2 € 650,- € 15.800,- 

Jaar 3 € 650,- € 15.800,- 

Jaar 4 € 650,- € 15.800,- 

Jaar 5 € 650,- € 15.800,- 

Totaal € 9.550,- € 79.000,-

Conclusie
Door een investering van € 9.550 verdien je in 5 jaar € 79.000,- extra!
Terugverdientijd is minder dan een half jaar.

Een rekenvoorbeeld voor 200 hl:
• De inkoopwaarde van het bier is € 44.000,- 
 (200 hl x gem. inkoop € 220,-)  
• De inkoopwaarde van gedistilleerd is € 7.500,- 
 (500 liter x  gem. inkoop € 15,-)
• Misgelopen omzet per dag € 22,- 
 (= 8 niet aangeslagen wel geserveerde drankjes a € 2,75)

Doseren:     
(Bier 15% efficiënter tappen, wijn/gedistilleerd 20%) € 8.100,-

Registreren & Controleren:  
(350 dagen open x misgelopen omzet a € 22)  € 7.700,-

Meer winst
door minder inkoop en meer omzet, per jaar:  € 15.800,-



Wat kun je extra verdienen met DashBar? 300 hl
Rendement berekening
Voorbeeld investering in DashBar € 8.850,-

Licentie en onderhoud per jaar € 650,-

Periode: Kosten Meer winst

Jaar 1 € 9.500,- € 21.288,-

Jaar 2 € 650,- € 21.288,-

Jaar 3 € 650,- € 21.288,-

Jaar 4 € 650,- € 21.288,-

Jaar 5 € 650,- € 21.288,-

Totaal € 12.100,- € 106.440,-

Conclusie
Door een investering van € 12.100 verdien je in 5 jaar € 106.440,- extra!
Terugverdientijd is minder dan een half jaar.

Een rekenvoorbeeld voor 300 hl:
• De inkoopwaarde van het bier is € 60.000,- 
 (300 hl x gem. inkoop € 200,-)  
• De inkoopwaarde van gedistilleerd is € 11.250,-
 (750 liter x  gem. inkoop € 15,-)
• Misgelopen omzet per dag € 27,50
 (= 10 niet aangeslagen wel geserveerde drankjes a € 2,75)

Doseren:     
(Bier 15% efficiënter tappen, wijn/gedistilleerd 20%) € 11.250,-

Registreren & Controleren:  
(365 dagen open x misgelopen omzet a € 27,50)  € 10.038,-

Meer winst
door minder inkoop en meer omzet, per jaar:  € 21.288,-



Wat kun je extra verdienen met DashBar? 400 hl
Rendement berekening
Voorbeeld investering in DashBar € 9.250,-

Licentie en onderhoud per jaar € 650,-

Periode: Kosten Meer winst

Jaar 1 € 9.900,- € 29.456,-

Jaar 2 € 650,- € 29.456,-

Jaar 3 € 650,- € 29.456,-

Jaar 4 € 650,- € 29.456,-

Jaar 5 € 650,- € 29.456,-

Totaal € 12.500,- € 147.280,-

Conclusie
Door een investering van € 12.500 verdien je in 5 jaar € 147.280,- extra!
Terugverdientijd is minder dan een half jaar.

Een rekenvoorbeeld voor 400 hl:
• De inkoopwaarde van het bier is € 76.000,-
 (400 hl x gem. inkoop € 190,-)  
• De inkoopwaarde van gedistilleerd is € 15.000,-
 (1000 liter x  gem. inkoop € 15,-)
• Misgelopen omzet per dag € 41,25
 (= 15 niet aangeslagen wel geserveerde drankjes a € 2,75)

Doseren:     
(Bier 15% efficiënter tappen, wijn/gedistilleerd 20%) € 14.400,-

Registreren & Controleren:  
(365 dagen open x misgelopen omzet a € 41.25,-)  € 15.056,-

Meer winst
door minder inkoop en meer omzet, per jaar:  € 29.456,-



Wat kun je extra verdienen met DashBar? 500 hl
Rendement berekening
Voorbeeld investering in DashBar € 11.700,-

Licentie en onderhoud per jaar € 650,-

Periode: Kosten Meer winst

Jaar 1 € 12.350,-  € 37.325,- 

Jaar 2 € 650,- € 37.325,- 

Jaar 3 € 650,- € 37.325,- 

Jaar 4 € 650,- € 37.325,- 

Jaar 5 € 650,- € 37.325,- 

Totaal € 14.950,- € 186.625,-

Conclusie
Door een investering van € 14.950,- verdien je in 5 jaar € 186.625,- extra! 
Terugverdientijd is minder dan een half jaar.

Een rekenvoorbeeld voor 500 hl:
• De inkoopwaarde van het bier is € 90.000,- 
 (500 hl x gem. inkoop € 180,-)
• De inkoopwaarde van gedistilleerd is € 18.750,-
 (1.250 liter x  gem. inkoop € 15,-)
• Misgelopen omzet per dag € 55,-
 (= 20 niet aangeslagen wel geserveerde drankjes a € 2,75)

Doseren:     
(Bier 15% efficiënter tappen, wijn/gedistilleerd 20%) € 17.250,-

Registreren & Controleren:  
 (365 dagen open x misgelopen omzet a € 55,-)  € 20.075,-

Meer winst
door minder inkoop en meer omzet, per jaar:  € 37.325,-


