
Meer rendement uit

je drankverkoop met DashBar

Winst optimaliseren? 
Kwestie van doseren 
en registreren
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DashBar is een gebruiksvriendelijk geautomatiseerd barsysteem met een online dashboard dat 
zorgt voor de juiste dosering en registratie van alle getapte dranken (bier, wijn, gedistilleerd, fris 
en koffie). Zelfs onervaren personeel tapt altijd in één keer een perfect glas bier en vergeet geen 
drankjes meer aan te slaan. 

Met DashBar stop je drankverspilling en krijg je meer inzicht en controle over de drankenstromen 
in jouw bedrijf. Het is de perfecte tool om je personeel beter aan te sturen en makkelijker te laten 
werken. Zo krijgen je gasten een betere service en jij een beter rendement.

Met DashBar zie je in een overzichtelijk dashboard op elk moment van de dag precies wat er 
getapt is. Je kunt er precies de juiste dosering instellen en je bar of taptafels altijd aansturen via 
het dashboard vanaf een tablet of laptop. Waar je ook bent. Je kan bijvoorbeeld ook op afstand 
de taps aan- en uitzetten (om bijv. na sluiting niet meer te kunnen tappen).

Koppelen aan de kassa
DashBar kan koppelen met de meeste gangbare kassasystemen. Zo krijgt jouw barman
een melding te zien op de kassa als een getapt drankje niet is aangeslagen. 
Dit motiveert hem om dit alsnog te doen. Zijn er veel afwijkingen tussen de getapte en 
aangeslagen dranken, dan zie je dat meteen en kun je ook direct actie ondernemen.

Het gaat eigenlijk best goed met je horecazaak. Bijna elke dag zit je vol. Je hebt een prima omzet.
Maar waar blijft toch je winst? Iedereen doet zijn best en werkt keihard. En waar mensen werken, 
worden nu eenmaal fouten gemaakt. Er wordt gemorst, misgetapt, weggegeven, verkeerd 
ingekocht en vergeten aan te slaan. Als je een einde wil maken aan jouw winstverlies, dan is het 
tijd om kennis te maken met DashBar!

Wat is DashBar?

Slim ondernemen 
en meer verdienen...

Taps voor bier, wijn, gedistilleerd, fris en koffie worden gekoppeld aan het DashBar systeem. Met een online dashboard heb je 

realtime inzicht in je drankstromen en kun je altijd en overal je bar en zelftaptafels (waar jouw gasten zelf hun glazen vullen 

en bijvoorbeeld betalen met een pasje) aansturen. 



Doseren
~

De juiste dosering betekent 
veel minder verspilling van 
drank. Op jaarbasis kan dit

je een kostenbesparing
van tienduizenden
euro's opleveren.

Registreren & alarmeren
~

In het dashboard zie je precies 
wat is getapt, te integreren 

met je kassa, zodat je daarin 
ook de getapte drankjes ziet. 
Minder weggeven / vergeten

= meer winst!

Controleren & beheren
~

Via de cloud kun je vanaf elke 
locatie de tapactiviteiten 

monitoren en je bar aansturen.
Verbruik is direct zichtbaar,

dus makkelijk voorraadbeheer
en managementinformatie.

Serveren
~

Serveer gemakkelijk en snel, 
waardoor je omzet verhoogt. 
Altijd perfect getapte biertjes 

en juiste maatjes. 
Een betere service en

beleving voor je gasten.

Innoveren
~

Up-to-date blijven met nieuwe 
functionaliteiten die er bij 
komen, zoals duurzamer 

koelen en informatie voor een 
datagedreven en toekomst- 
bestendige bedrijfsvoering.

Wat kunnen horeca-
ondernemers met DashBar?

Wat kun je extra verdienen met DashBar?
Een rekenvoorbeeld voor 200 hl:
• De inkoopwaarde van het bier is € 44.000,-  (200 hl x gemiddelde inkoop € 220,-)
• De inkoopwaarde van gedistilleerd is € 7.500,-  (500 liter x gemiddelde 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,-

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 € 9.950,- € 79.000,-

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

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

€ 15.800,-



Neem contact op Adres
Tel: 036 – 538  78 78

E-mail: info@vanduijnenhoreca.nl

Bezoek ook onze website!

www.vanduijnenhoreca.nl

Versterkerstraat 4

1322 AP Almere

Postbus 60309

1320 AJ Almere 

Onze klanten aan het woord

Ook je winst verhogen?
Bel of mail ons voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave.

Al snel na de opening van Escobar zagen we dat er best veel verspilling was.
We hebben een drukke zaak, dan vergeet je weleens iets af te rekenen en dat tikt aan.

Van Duijnen plaatste DashBar. Nu is tappen makkelijker en kunnen we exact de hoeveelheid
getapte dranken zien, ook van de speciaalbieren. We hebben voor dit systeem gekozen omdat

we een hoger rendement uit onze drankverkoop wilden en dat is gelukt. 
~

Willem Alberts, Escobar

Alles wat je nodig hebt voor een goedlopende bar
Van Duijnen Horeca Service is in Nederland dé expert op het gebied van dranktechniek, met 
totaaloplossingen op maat voor een goedlopende bar. Eén adres voor tap- en koelinstallaties, 
tapautomatisering, biertanks en service en onderhoud. Eén aanspreekpunt, één betrouwbare 
partner en adviseur. Marktleider die garant staat voor meer dan 75 jaar expertise met de 
hoogste servicegraad.

Tevreden klanten
Horecaondernemers werken al lang naar volle tevredenheid met ons, zoals:

Ziggo Dome en A’DAM toren (Amsterdam),
De Beurs (Utrecht), 
Rootz (Den Haag),
THOMS (Rotterdam), 
De Buurvrouw (Den Bosch), 

De Professor (Apeldoorn), 
Foodhallen (Amsterdam/Rotterdam/Arnhem), 
Taveerne Rabenhaupt (Groningen),
...en vele anderen.


