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De Werf
Zilver in Terras Top 100

City Hall
Leids stukje Italië

JAARGANG 18  | VOORJAAR 2018

eijsink.nl

Verloopt jouw 
betaalautomaatcertificering?

Nieuw: omruilarrangement! Elke wettelijk goedgekeurde betaalautomaat krijgt 
in Nederland een officiële certificering, mét een vervaldatum. Op 30 april 2019 
komt hierdoor de certificering van een vijftal types betaalautomaten te vervallen, 
waaronder de populaire CCV Vx810. Wissel deze nu voordelig bij ons om!

Loopt het certificaat van jouw betaalautomaat in 2019 af? Ruil je CCV Vx810 tijdig in en 
ontvang een CCV Vx820 betaalterminal voor slechts 360 euro plus installatiekosten: 
ruim 50% goedkoper dan de standaard retailprijs! (Bij de combi Vx570+Vx810 
wordt met ons arrangement automatisch de certificering van de Vx570 vernieuwd.) 
Bovendien is je nieuwe Vx820 dan klaar voor contactloos betalen, waardoor je 

gasten en klanten nóg meer betaalgemak en service ervaren. Na vervanging geldt de 
certificering tot en met 30 april 2025. Bel of mail vandaag nog voor meer informatie 
of een afspraak: 0880 55 66 77 en verkoop@eijsink.nl. Lees meer op pagina 15!
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(Ter)rasecht
Mijn tafelgenoot bestelt een glas wijn waarbij spontaan een glas water wordt 

geserveerd. Mijn flesje tonic wordt zo gepositioneerd dat het logo precies naar me 

toe staat. Bij de afsluitende kopjes koffie zijn de koekjes versgebakken en op de 

gearriveerde rekening liggen twee huisgemaakte bonbons. De bediening maakt 

vrolijk een praatje, lijkt altijd dichtbij wanneer nodig en is toch nooit te veel. En dus 

onthoud je na zo’n terrasbezoek niet alleen het goede gezelschap aan tafel, maar 

óók de klantenservice. Waarna ik zo’n zaak met liefde bij mijn netwerk aanbeveel.

Aandacht voor details, dat stukje persoonlijkheid: Restaurant City Hall, met haar 

terras in het hart van de historische binnenstad van Leiden, weet daar alles van. De 

chef vertelde ons hoe eerst het geschreeuw in de keuken en het eindeloze gezoem 

van de bonnenprinter veel psychologische druk op zijn team legden. De oplossing 

zorgde niet alleen voor rust in het hoofd maar ook voor extra focus op de gast. 

Nieuwsgierig? Pagina 12!

Of wat dacht je van de Werf in Veere, ook al zo’n heerlijke terraslocatie. Toen daar 

in maart 2017 de gerenoveerde zaak door de broers Melis werd overgenomen, 

werden de puntjes op de i gezet. En dat hebben we geweten. Amper 4 maanden na 

de overname prolongeerden Bart en Paul namelijk het zilver in de Terras Top 100. 

Een prestatie van formaat! Hoe ze dit voor elkaar boksten? Dat lees je op pagina 10.

Nog zo’n bijzondere culinaire buitenervaring: foodboulevard De Pier in Scheve-

ningen! Langs de volle lengte van de Pier vind je namelijk gezellige barretjes, leuke 

eettentjes en natuurlijk comfortabele zitplekken met een fantastisch uitzicht op zee. 

Zowel buiten als binnen trouwens, mocht het voorjaarsweer een dag niet meezitten. 

Liefhebbers van kraampjes en trucks vol heerlijke hapjes hoeven sowieso niet meer 

te wachten op speciale festivals, maar kunnen op meerdere plekken in Nederland 

heel het jaar door hun hart ophalen. Zoals in karakteristieke pand van de voormalige 

Polaroid-fabriek te Enschede. Op een oppervlak van maar liefst 1000 m2 vind je 

negen verschillende keukens uit alle windrichtingen (p. 6-7).

Van strandpaviljoen tot café en van restaurant tot foodhal: we hebben een magazine 

vol geweldige zaken voor je samengesteld. Ik geniet elke keer weer van die verhalen 

vol bevlogenheid en oog voor de details. Zij – en jij – zijn voor mij (ter)rasechte 

ondernemers. Chapeau!

Met gastvrije groeten,

René Eijsink

Commercieel directeur Eijsink
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Wat maakt het duinpaviljoen zo bijzonder?
“De Kennemerduinen vormen het grootste gebied van het nationaal 
park. De dynamiek in het landschap is groot, waardoor er een rijke 
flora en fauna te zien is. De kans is groot dat je tijdens het wandelen 
een groep wilde Konikspony’s, Schotse hooglanders of kudde 
schapen tegenkomt. Te midden van al het ‘natuurgeweld’ biedt 
Parnassia je 365 dagen per jaar een heerlijke plek om te genieten van 
het uitzicht, hapjes en drankjes. Op een zonovergoten terras of bij 
een knapperend haardvuurtje. Direct naast het paviljoen is een grote 
parkeerplaats, vanwaar je de duinen en het strand kan betreden. 
Het pad aan de ene kant van Parnassia brengt je naar de zee en aan 
de andere kant stap je zo de grote, mooie en spannende duinen 
in. We zijn een ideaal vertrekpunt voor een lange strandwandeling 
of fietsroute, en de hond mag gewoon mee. Tijdens een pauze bij 
Parnassia aan Zee puf je lekker uit om daarna vol energie op pad te 
gaan. Daarnaast is Parnassia de ideale plek voor een inspirerende 
vergadering, brainstormsessie of teambuilding met onze zes 
vergaderruimtes. De vergaderruimten zijn volledig aangepast 
aan de eisen van nu met het nieuwste meubilair en apparatuur. 
Ook kan je voor productpresentaties of familiebijeenkomsten bij 
ons terecht. Romantisch trouwen op het strand behoort ook tot 
de mogelijkheden. Het adembenemend uitzicht of de magische 
zonsondergang krijg je er standaard bij!”

Parnassia aan Zee is een uniek duinpaviljoen gelegen in het 

uitgestrekte landschap van Nationaal Park de Kennemerduinen. 

Hier beleef je in alle jaargetijden de combinatie van lucht, strand 

en zee. Een parel in de natuur. Sinds oktober 2017 waait er een 

andere wind door Parnassia en is het in handen van Bibitor. Wij 

spraken directeur Alexander Breedijk.

Waar staat Parnassia aan Zee nu 
en waar wil het naar toe?
“Parnassia aan Zee is al meer dan 50 jaar een begrip in regio 
Bloemendaal. Als een klein keetje begonnen in 1958, uitgegroeid 
tot strandzaak en later, omdat het omgeslagen werd door de storm, 
hoger gebouwd op het duin. Nu wij eigenaar zijn, is het plan het 
interieur en exterieur van Parnassia in 2 jaar tijd te vernieuwen. Het 
duinpaviljoen krijgt zijn oorspronkelijke stijl terug in combinatie met 
een klassieke en moderne uitstraling. Zo zijn we van start gegaan met 
een nieuwe menukaart met verrassende gerechten van lunches met 
heerlijke verse dikgesneden boterhammen tot foodsharingplanken 
en verschillende zoetigheden. De volledige nieuwe bar is al gerea-
liseerd, én dit voorjaar gaan we de vergaderzalen, de kiosk en het 
terras aanpakken. Het doel is met investeren stappen te zetten voor 
de gast en de beleving beter te maken. Achter de schermen zullen 
we steeds verder professionaliseren.”

Wat is het concept achter
Parnassia aan Zee?
“Ons duinpaviljoen is de enige horecazaak in de 
Kennemerduinen aan het strand, binnen 2 kilometer 
is er geen ander te vinden. Gelegen op de top van 
een duin met schitterend uitzicht over strand en zee. 
Het gebied is één en al natuur en schoonheid. Deze 
ongedwongen natuurbeleving maakt deel uit van 
ons concept. Bij ons vindt je geen feestende mensen 
en lawaai, maar een prachtig houtvuur plus goed 
en lokaal eten. Wanneer je aan het eind van de dag 
langskomt, rijd je bijna tegen de damherten aan die 
uit de duinen tevoorschijn komen. Parnassia aan Zee 
is een magische plek waar je vaak terugkomt en je 
alle stress verliest.”

Parnassia aan Zee werkt met booq van 
Eijsink. Met de booq POS-app op smart-
phones worden bestellingen razendsnel 
verwerkt. Rekeningen splitsen en upsel-
ling stimuleren is extreem eenvoudig. En 
door de cloudbased backoffice heeft 
Parnassia aan Zee overal realtime inzicht 
in de actuele verkoopdata. Parnassia 
maakt verder haar bedrijfsvoering nóg 
efficiënter met de booq Personeelsplan-
ner en de booq Bar/Kitchen Manager.

UITWAAIEN BIJ DUINPAVILJOEN

Parnassia 
        aan Zee 

Bibitor bezit horecapanden door heel Nederland.
Het merendeel van de panden, gelegen in horeca-
concentratiegebieden, bestaat uit (eet)cafés, restaurants 
en hotels. Bibitors doel is zich professionaliseren door 
aangekochte horecapanden te herontwikkelen tot een 
uniek visitekaartje.
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Wie tegenwoordig iets zoekt, kijkt op internet. 
Weinig tijd om te koken? Dan bestel je snel 
online wat te eten. Nieuwe schoenen nodig? 
Via je online winkelmandje naar je voordeur. 
Het internet geeft de consument veel vrijheid. 
Wil je maximale service bieden? Drukte en 
wachtrijen bij de kassa voorkomen? booq 
Websites/webshops biedt de oplossing. Onder 
meer TESO, AVIA Weghorst en Cafetaria/
Restaurant ’t Smulhuis gingen je voor!

‘t SMULHUIS: afscheid nemen 
van wachtrijen
“Wij willen dat onze klanten zo min mogelijk hoeven te wachten in onze zaak. Om dit te realiseren 
kozen we voor een booq-bestelwebsite”, vertelt Carmen Boumans, Bedrijfsleider van Cafetaria/
Restaurant ’t Smulhuis. Dankzij onze webshop kunnen klanten nu eenvoudig thuis bestellen én 
betalen, waardoor ze alleen nog hoeven op te halen, en klaar! Dat werkt voor ons ook heel pret-
tig, want er zijn minder handelingen nodig. Bijkomend voordeel is 
ook dat voorbijgangers sneller geneigd zijn om binnen te komen 
als het er niet naar uitziet dat ze heel lang op hun bestelling moe-
ten wachten.” 

AVIA WEGHORST/HUSH:
kies bewust voor kwaliteit en gemak
De meeste tankstations zijn zo ontworpen dat de focus ligt op snelheid. We zijn immers altijd 
onderweg, hebben weinig tijd en moeten altijd ergens zijn. Hierdoor heeft de tankstationbranche 
extreem ingeleverd op randvoorwaarden als hygiëne, goed en gezond eten, comfort en ambi-
ance. Om hier verandering in te brengen, ontwikkelde AVIA Weghorst het food & gifts concept 
Hush. Hush wil mensen de mogelijkheid bieden bewust te kiezen voor betere alternatieven. Op 
het gebied van kwaliteit, goede en gezonde voeding en om ervoor te zorgen dat je beter op weg 
gaat. Alles wordt vers bereid en staat klaar op het moment dat jij dat wil. 

Bestellen kan bij één van de medewerkers, maar ook eenvoudig 
via de gebruiksvriendelijke booq-webshop óf via één van de 
bestelzuilen in de zaak. Hierdoor wordt de wachttijd geminimali-
seerd en gaan mensen met een goed gevoel op weg.

TESO: de klant bepaalt
“Afscheid nemen van wachtrijen bij de kassa én zorgen dat iedere gast precies op die manier kan 
bestellen die hij of zij het fijnst vindt.” Arjen Poelman, Hoofd Frontoffice en Horeca van Texels 
Eigen Stoomboot Onderneming – TESO – geeft aan wat de redenen waren om voor een booq-
webshop mét bestelzuilen te kiezen. “Via de fysieke kassa, één van de drie bestelzuilen of hun 
eigen smartphone; onze gasten kunnen snel en eenvoudig hun bestelling plaatsen op de manier 
die zij het liefst willen. De orders komen rechtstreeks bij de koks binnen op de keukenschermen, 
zodat zij direct kunnen starten met de bereiding. De gast krijgt een nummer en kan na het be-
stellen rustig gaan zitten. Op het grote afhaalscherm ziet hij of zij precies wanneer de bestelling 
gereed is. Zo weten ze precies waar ze aan toe zijn en kunnen ze hun bestelling meenemen in de 
auto aan boord, of bijvoorbeeld lekker op het dakterras genieten.“

De bestelsite en bestelzuil bieden 
zowel klanten als onszelf vele voordelen.

Het geeft alleen maar verlichting. 
 

Carmen Boumans, 
Bedrijfsleider Cafetaria/Restaurant

‘t Smulhuis

De bestelzuilen bieden een extra 
stuk klantenservice en halen de druk 

bij de kassa’s weg. 
Ze werken als een tierelier!

Arjen Poelman,
Hoofd Frontoffice & Horeca TESO

Je bestelt eenvoudig online 
en wij zorgen dat jouw bestelling op 
de gewenste tijd voor je klaarstaat. 
Zo heten wij je welkom onderweg.

Niek Weghorst, 
Commercieel Verantwoordelijke 

AVIA Weghorst

Op zoek naar aantrekkelijke websites en gebruiksvriendelijke webshops die je eenvoudig zelf actueel 
kunt houden? Handige bestelzuilen/kiosks, (360°-)fotografie, video, narrowcasting, websiteoptimali-
saties zoals SEO/SEA en koppelingen met online betaalmogelijkheden zoals iDeal, je fysieke kassa en 
keukensoftware? We helpen je graag om jouw zaak zo effectief mogelijk in te richten! 

54
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Eigenaren Jarno Bruggeman en Erik Wooldrik waren al succesvol met 
het organiseren van verschillende Stoer Voer foodtruckfestivals. En dat 
smaakte naar meer. Samen met andere talentvolle, enthousiaste horeca-
ondernemers werkten ze aan het nieuwe Twentse concept. Bezoekers 
kunnen in de Twentse Foodhal onder meer Koreaans, Boliviaans, Indo-
nesisch en Surinaams eten, maar ook lekkere vleesgerechten van de 
houtskoolgrill en zelfs 100% vegan versnaperingen scoren. 

Hoewel de Twentse Foodhal nog niet lang open is, is ze direct een hit bij 
haar bezoekers. Daar wordt dan ook veel voor gedaan. Er is regelmatig 
livemuziek, er worden kidsactiviteiten gepland en er zijn speciale work-
shops en thema-avonden rondom eten en drinken. En alles zo duur-
zaam mogelijk. Dat is voor de organisatie heel belangrijk, bevestigt Erik: 
“Samen met onze keukens streven wij bij gebruik van ingrediënten dat 
deze voor minimaal 50% duurzaam, diervriendelijk en tot maximaal 40 
kilometer om Enschede zijn geoogst of gehouden. Wij zitten nu op 30%. 
En onze ‘disposables’ die wij gebruiken om de gerechten te serveren zijn 
allemaal biologisch afbreekbaar.”

Het resultaat heeft iets heel warms en gezelligs. Eerst op je gemak langs 
de foodstandjes lopen om de geuren op te snuiven en de menu’s te be-
kijken, om daarna met een heerlijk gerechtje aan te schuiven bij de tafels 
met andere gasten die al aan hun maaltijd begonnen waren. En daarna 
je volgende gerecht gaan uitkiezen. Misschien een wrap hete kip. Of een 
mix van spareribs en kippenvleugels. Of een heerlijk toetje bij de Melk-
bus, met zuivel van eigen koeien. Of…

9
verschillende 

keukens

De Twentsche Foodhal maakt gebruik van booq POS, de slimste 
tabletkassa van Nederland. Zo’n mobiele kassa geeft alle flexibi-
liteit en vrijheid die in een foodhal nodig is. De combinatie met 
betaalterminals geschikt voor contactloos betalen zorgt voor een 
snelle, efficiënte afhandeling van alle transacties. Waardoor gas-
ten meer tijd overhouden om van het heerlijke eten en het goede 
gezelschap te genieten! 

Ook op de Pier vind je de slimme tabletkassa booq POS. booq POS 
draait op de Pier niet alleen op tablets, maar ook op verschillende 
vaste terminals. General Manager Herman Smit: “Switchen tussen 
de vaste kassa, tablet of smartphone gaat probleemloos en bestel-
lingen zijn in enkele seconden geregeld. In booq zit alles wat we 
nodig hebben.”

Het karakteristieke pand van de 
voormalige Polaroid-fabriek in het 
hart van Enschede werd al langer 

gevuld met sport, kunst en vermaak, maar 
daar is nu ook een culinair aspect aan toege-

voegd: de Twentsche Foodhal ! Op een oppervlak van 
maar liefst 1000 m2 vind je 9 verschillende keukens uit 
alle windrichtingen. Met eerlijke, no-nonsense gerech-

ten, gemaakt met de beste lokale producten. 
Stoer en industrieel !

de beste
lokale

producten

14 bieren
van de tap

Volgens General Manager Herman Smit is het ook uniek dat aan deze foodbou-
levard zo veel entertainment is verbonden. “Vanuit Europa’s eerste reuzenrad 
boven zee heb je bijvoorbeeld een geweldig panoramisch uitzicht over het 
strand. En de gesloten gondels hebben airconditioning, dus op warme dagen 
is het hier heerlijk afkoelen! Echte waaghalzen op zoek naar een adrenalinerush 
kunnen zelfs bungeejumpen boven zee of de volledige lengte van de Pier zipli-
nen.” Misschien iets om te proberen, uh, vóór het eten. Liever helemaal ontspan-
nen? Ook daarvoor weet Herman de juiste oplossing: “Probeer een uurtje floa-
ten: gewichtloos en zonder prikkels drijven op zout water. Of neem de kinderen 
mee naar de Play & Bounce: klimmen, springen en glijden voor gevorderden 
vanaf 3 jaar.” Terwijl jij als ouder geniet van een kop koffie en iets lekkers uit een 
van de vele keukens op de Pier. We zien je daar!

7

De Pier is al ruim 65 jaar het boegbeeld van de Haagse 
kustlijn. En hoewel haar uiterlijk in de loop der jaren 
is veranderd – meer verdiepingen en bijvoorbeeld een 
enorm reuzenrad – blijft haar functie onveranderd: een 
hotspot voor menig strandliefhebber. Want na zo’n dag 
wandelen door de duinen, op je handdoek een boekje 
lezen in de zon, of lekker dobberen op de golven gaat je 
maag vanzelf rommelen. En laat de Pier nou onlosmake-
lijk verbonden zijn met goed eten en drinken. . .  De food-
boulevard van Scheveningen!

Langs de volle lengte van de Pier vind je namelijk gezellige barretjes, leuke eet-
tentjes en natuurlijk comfortabele zitplekken met een fantastisch uitzicht op 
zee. Met robuuste klassiekers, zoals stoere burgers gemaakt voor en door de 
vleesliefhebbers bij Pickles en de lekkerste verse vis bij de Kibbelking. En of je 
het nu friet of patat noemt maakt niet uit: natuurlijk vind je bij de Pier ook deze 
allerlekkerste huisgemaakte goudgele favoriet voor een dagje aan het strand. 
Verder kun je er terecht voor ijsjes, pannenkoeken, biologische salades, pizza, 
you name it. Waar je uiteraard jouw favoriete frisdrank, wijntje of speciaalbier bij 
kunt drinken. Volle magen en blije gezichten. Krijg je al trek?
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De slimste 
tabletkassa

Mobiel, flexibel, betaalbaar en eenvoudig 
in gebruik: booq POS is de ideale kassa 
voor de moderne ondernemer. 
Switch probleemloos van je vaste kassa 
naar een tablet, smartphone of handheld. 
Bekijk online je realtime bijgewerkte 
verkoopdata. Regel bestellingen in 
seconden. Maar booq is niet alleen een 
kassa... In jouw booq zit alles wat je  
nodig hebt. Klaar voor de toekomst!

Altijd en overal
Van pc en laptop tot tablet en mobiel: 
jouw booq is altijd en overal bereikbaar 
en superstabiel.

Cloudbased backoffice
Realtime inzicht in je verkoopdata.  
Prijzen wijzigen of producten toevoegen 
is zo geregeld.

Tafelreservering
Gegarandeerd de beste reserveerervaring 
voor je gasten én je medewerkers. 
Commissievrij!

Any place, any 
device

Any place, any 
device

Back-office:

Back-office:

Betaalterminal

Personeelsplanner
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booq Bar/Kitchen 
Manager

booq Bar/Kitchen 
Manager

Bar Manager

Bar Manager

On-line

On-line

Bar Manager
Met deze handige touchschermen kun je 
bonnen samenvoegen, wijken kleurcoderen 
en superefficiënte looproutes uitstippelen.

Kitchen Manager
Bonnen komen voortaan automatisch 
op het touchscherm van de juiste partie 
terecht. Rust, controle en overzicht!

Personeelsplanner
Eenvoudig plannen op basis van loon-
kosten, contracturen en budgetten.  
De #1 gebruiksvriendelijke planner!

Websites/webshops
Aantrekkelijke (bestel)websites die je 
eenvoudig kunt onderhouden. Ook als 
bestelzuil of narrowcasting in je zaak! 

Ticketing
Alles van (online) tickets en abonnementen 
tot cadeauarrangementen. Uniek, 
klantvriendelijk en compleet. 

Pinnen & contactloos betalen
Contactloos betalen is de toekomst: 
sneller, veiliger én goedkoper!  
Vraag naar jouw voordeel.Betaalterminal

Ticketing

Ticketing

justbooq.nl
0880 55 66 77

Personeelsplanner

8 9
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Restaurant De Werf 

Gastvrijheid 
op een toplocatie 

in Zeeland

Na ruim 11 jaar bij restaurant De Gespleten Arent in Middelburg was voor Bart en Paul Melis het plafond bereikt. 

Achter de schermen waren de broers betrokken bij De Werf in Veere, dat op vraag van de toenmalige 

eigenaren de make-over moest ondergaan van lunchroom met broodjes naar strak restaurant op topniveau. 

Toen de broers werden benaderd het roer over te nemen, viel alles op z’n plek. Amper 4 maanden na de 

overname prolongeerden Bart en Paul het zilver in de Terras Top 100. Een prestatie van formaat.

VAN 30 NAAR 200 GASTEN   |   Van 30 couverts in een relatief klein restaurant met bin-
nentuin naar 200 couverts, grotendeels op een enorm terras, én de leiding aan een flink team 
personeel: de overname was geen kattenpis. “De eerste maand moest er nog gewerkt worden bij 
De Gespleten Arent en daardoor moest het personeel veel alleen doen.“ Met de Zeeuwse mentaliteit 
van ‘niet lullen maar werken’, de kat uit de boom kijken en veel overdenken, volgen de broers in 
volle vaart hun koers.

PUNTJES OP DE I    |   Nieuwe menu’s, personeelstraining, routing, een vernieuwde keuken 
en eten op hoogstaand niveau. Dit was het resultaat van de conceptmetamorfose voor de voorma-
lige eigenaren Saskia van Golen en Patrick Wolf. Toen in maart 2017 de gerenoveerde zaak door de 
broers Melis werd overgenomen, werden de puntjes op de i gezet. “We houden van een zaak waar 
alles optimaal is”, aldus Bart. Hij richt zich op het gastheerschap, de bediening en administratie en 
Paul op de keuken, aankleding en leveranciers. Samen zorgden ze voor een eigen stempel op de 
menu- en wijnkaarten, een andere terrasindeling en betere organisatie van de samenwerking tus-
sen bediening en keuken. 

TOONBEELD VAN SMAAK   |   Het totaalplaatje van De Werf klopt en daarom snappen 
we helemaal waarom de horecazaak tot de top van Nederland behoort. De industriële elementen 
van staal, hout en leer passen bij de gedachte van de vroegere scheepswerf. Het fraaie terras met 
200 zitplaatsen gelegen op verschillende niveaus aan de haven heeft uitzicht op het schilderach-
tige Veere. Het uitserveren van de uitmuntende kwaliteitsgerechten met moderne twist gaat snel, 
correct en efficiënt. Er wordt gewerkt met A-merken zoals Swinckels-bier, lokale producten zoals 
verse vis, geschoten wild én natuurlijk Zeeuwse gerechten. ‘Wat we doen proberen we net even iets 
anders te doen, denk aan een gekke twist aan een gerecht. Alles op basis van nette calculatie en 
prijzen, want we willen een eerlijk concept neerzetten waar zowel wij als de gasten wat aan hebben.’

UITMUNTENDE KWALITEIT EN ONGEKENDE GASTVRIJHEID   |   Naast 
deze kwaliteitskenmerken zijn er allerlei kleine pluspuntjes die maken dat De Werf tot de top van 
de Nederlandse terrassen behoort. Zo worden dranken als likeuren, limoncello en sambuca zelf 
gemaakt en gemixt tot frisse zomerse cocktails. In de doorgang van het restaurant vind je stellingen 
met kistjes waarin verse kruiden en plantjes worden gekweekt voor garnering. Bovendien lijkt het 
gastheerschap onovertroffen. “Gastvrijheid kost niets, het gaat er om of de bediening de deur voor 
je open houdt, je je jas aanreikt of afscheid van je neemt. Die stapjes maken het verschil”.

VOORTDUREND IN BEWEGING   |   De hamvraag: hoe gaat De Werf nu optimaliseren 
om plek 1 in de Terras Top 100 te veroveren? “Consolideren is ook verbeteren, aangezien de concur-
rentie ook elk jaar beter wordt. Het niveau bewaken, daar zijn we áltijd mee bezig. Een speerpunt is 
het afrekenen binnen een bepaald tijdsschema op het terras en het realiseren van een voorwerkkeu-
ken om nog efficiënter te werken. Én in april openen we in het naastgelegen pand Bastion 4, onze 
nieuwe lunchroom.” Bij De Werf belooft het wederom een ‘gigantische goede’ zomer te worden!

10 1111

De Werf werkt met kassasysteem Vectron en de booq 
Personeelsplanner. Bart: “De Personeelsplanner 
werkt als een trein, fijn voor ons en onze medewer-
kers. We controleren de uren en sturen ze met 
één druk op de knop naar de accountant.”
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Grote planken met antipasti, verschillende pasta’s, pizza’s en nog veel meer traditionele Italiaanse lekkernijen: 

Italian bar-bistro City Hall, middenin het historische centrum van Leiden, is the place to be voor real italian 

food lovers. Samen eten en genieten staat hier centraal. Niet ieder zijn eigen bordje, maar de hele tafel vol, 

van alles proeven en precies dát eten wat jij het lekkerst vindt. Bertus Friedhoff, Executive Chef van 

De Horeca Groep waar City Hall onderdeel van is, vertelt over het belang van kwaliteitsproducten, 

een goed personeelsbeleid en de psychologie van stilte in de keuken. 

bij City Hall in Leiden

De Kitchen Manager heeft daarnaast 80% van 
de vragen van de bediening weggehaald. Zij 
zien ook de status op de schermen, waardoor 
je als kok niet meer continu op je schouder 
wordt getikt maar gewoon je werk kunt doen. 
Ik ben ervan overtuigd dat de implementatie 
van de booq Kitchen Manager voor een stukje 
omzetgroei gezorgd heeft. We kunnen sneller 
produceren en hebben daardoor een snellere 
omloop.” 

“We hebben nu rust in de tent 
en in ons hoofd.”

“Ik heb echt de leukste baan 
ter wereld!”

“Onderschat het psychologische effect 
van lawaai niet. 

Het versterkt de ervaren werkdruk 
gigantisch.”

Waarom hebben jullie gekozen 
voor touchschermen en digitale 
bonnen?

“Wij merkten dat onze keuken niet efficiënt 
genoeg werkte. We kregen zoveel bestellingen 
te verwerken, dat je alleen al een half uur kwijt 
was aan het uit de printer pakken, sorteren en 
ophangen van bonnen. En je raadt het al… helaas 
raakte er ook regelmatig eentje kwijt. Daarnaast 
versterkte het continu zoemende geluid van 
de printer de ervaren werkdruk gigantisch. We 
hadden een grote wens: rust in de keuken. Ruim 
een jaar geleden hebben we daarom gekozen 
voor de booq Kitchen Manager. Natuurlijk 
was er even wat tijd nodig om aan de nieuwe 
werkwijze te wennen, maar we zijn er superblij 
mee! We hebben onze bonnen direct digitaal. 
Iedereen weet precies wat hij moet doen, ziet 
wat de status is en geeft digitaal de benodigde 
seintjes door. Dat scheelt heel veel praten 
en schreeuwen in de keuken. Sterker nog, 
praten is eigenlijk helemaal niet meer nodig! 
We hebben rust in de tent en in ons hoofd. Je 
moet het psychologische effect van stilte niet 
onderschatten!

Wat is het geheim van City Hall? 

“Onze ervaring is dat gasten de beste kwaliteit 
willen en best bereid zijn hier iets meer voor te 
betalen. Daarom halen wij de beste ingrediën-
ten rechtstreeks uit Italië. Onze voorkeur gaat 
uit naar slow-food producten: producten die de 
kans krijgen om langzaam te groeien en waar-
voor de boeren een eerlijke prijs krijgen. Onze 
tomaten, bijvoorbeeld, worden één keer per 
jaar geoogst en op is op. Het gebruik van kunst-
matige middelen om de productie te verhogen 
is uit den boze. 100% puur en het resultaat is 
verrukkelijk. We experimenteren regelmatig met 
nieuwe producten en ík kan het wel geweldig 
vinden, maar uiteindelijk bepaalt de gast. De 
meeste chefs zijn bloedeigenwijs, maar de gast 
moet het waarderen. Dat is waar het om draait!” 

Hoe werven jullie het 
juiste personeel?

“Wij willen dat onze organisatie aan de basis zo 
sterk is dat we vanuit daar kunnen groeien. We 
leiden daarom zelf koks op en onze mensen 
krijgen volop de kans om zich verder te ontwik-
kelen. Eén van de oud-leerlingen is nu net chef 
geworden, dat geeft zoveel energie! Onlangs 
werden we derde in de verkiezing Beste Leer-
bedrijf Horeca. Een hele mooie beloning voor 
het harde werk, en het leverde ook punten op 
die we inmiddels alweer hebben verbeterd. Je 
moet natuurlijk blijven vernieuwen, blijven dro-
men en uitdagingen blijven opzoeken. En het 
betaalt zich uit. Het is lastig om goede men-
sen te krijgen, maar wij hebben er soms bijna 
te veel. Ongekende luxe! Experimenteren in de 
keuken, workshops geven, beurzen bezoeken, 
leerlingen opleiden... Ik heb echt de leukste 
baan ter wereld!”

12 13
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Ticketing

booq Ticketing: 
offline en online 
in één!

NIEUW: met booq Ticketing! Regel binnen één platform 
je volledige online ticketing én fysieke kaartverkoop 
op locatie. Dit zelfontwikkelde ticketsysteem van de 
toekomst draait niet enkel om tickets, maar vooral om 
de beleving van jouw gasten. Zij willen niet alleen met 
een paar klikken een kaartje of een stoel regelen, maar 
ook vast betaald hebben en misschien zelfs tegoed 
op een speciale account of pas zetten. Ticketing 
wordt hierdoor niet alleen de identificatie voor de 
toegangscontrole, maar ook onderdeel van loyalty- en 
betaalkaarten – inclusief bijvoorbeeld opwaardeerbaar 
saldo in je online account!

Abonnement naar keuze
booq Ticketing is niet alleen geoptimaliseerd voor 

desktops en laptop, maar vooral ook voor tablets en 

smartphones. De validatie van zowel online als offline 

aankopen gebeurt in hetzelfde systeem. Fastlanepassen, 

opwaardeerbaar online saldo, abonnementen, lunch-

vouchers, groepstickets… Als ondernemer heb je 

razendsnel arrangementen of kaarten toegevoegd, 

aangepast of verwijderd. Ook bieden we slimme 

abonnementenmodules. Door de gebruiksvriendelijke 

generator kun je als ondernemer elk abonnement naar 

wens inrichten. Een tienrittenkaart voor saunatoegang 

op doordeweekse dagen vanaf 11:00 uur tot 14.00 uur, 

bijvoorbeeld. Ook de toegangscontrole kan hierin op 

tal van manieren worden geregeld. Wil je een geper-

sonaliseerd pasje uitgeven dat via een NFC-chip toegang 

een tourniquetpoort opent? Geen probleem. Of liever 

een pasje of digitaal ticket met een barcode die je als 

gastheer bij de entree kunt scannen? Allemaal mogelijk!

Klantenbinding 
was nog nooit 
zo eenvoudig.

Persoonlijk cadeau
Wat we ook leuker en gemakkelijker maken dan ooit, is 

een mooi arrangement cadeau geven. Denk bijvoorbeeld 

aan een diner voor twee. Vroeger gaf je een dinerbon. 

Heel attent, maar je hebt als gever verder weinig invloed: 

het is moeilijk om bijvoorbeeld een lekkere champagne 

klaar te laten zetten of een speciaal dessert te regelen. 

Niet met booq Ticketing. Bestel een tafel voor twee, kies 

hierbij voor een arrangement of wellicht voor specifieke 

gerechten met bijpassende wijnen. Als ondernemer 

heb je dit soort mooie mogelijkheden in no time voor 

je gasten ingesteld. Mooi om te geven en heerlijk om te 

krijgen! Ticketing was nog nooit eerder zo klantvriendelijk 

en compleet. 

LET OP!

In 2019 verloopt 
jouw betaalautomaat-
certificering!
Om de veiligheid van betalingen via betaalterminals 
te garanderen, is vernieuwing van de regelgeving en 
apparatuur noodzakelijk. Betaalvereniging Neder-
land laat daarom april 2019 het certificaat van een 
aantal populaire maar ‘verouderde’ betaalautoma-
ten vervangen. Na deze vervaldatum kunnen deze 
terminals geen transacties meer verwerken! 

Na vervanging geldt de certificering tot en met 30 
april 2025. Ruil ze daarom tijdig bij ons in en profiteer 
van heel veel voordeel! 

Jouw omruilvoordelen:

1. Voorkom onverwachte problemen, 
  drukte en stress rond de verloopdatum 

2. Klaar voor contactloos betalen, sneller 
  en veiliger dan het standaard pinnen

3. Ontvang mooie omruilkortingen!

Ruil je bijvoorbeeld je CCV Vx810 in, dan ontvang je 
een CCV Vx820 betaalterminal voor slechts 360 euro 
plus installatiekosten. (Bij de combi Vx570+Vx810 
wordt met ons arrangement automatisch de certifi-
cering van de Vx570 vernieuwd.)

Kies dus voor jouw vroegboekvoordelen, bespaar 
tijd en verhoog de klanttevredenheid! Want natuur-
lijk wil je dat jouw betaalterminals ruim op tijd ver-
nieuwd en gecertificeerd zijn. Bel of mail vandaag 
nog voor meer informatie of een afspraak: 

0880 55 66 77 en verkoop@eijsink.nl
CC
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Van welke betaalterminals 
vervalt binnenkort 

de certificering?

Op 30 april 2019 komt de certificering van 
deze 5 betaalterminals te vervallen:

• CCV Vx570/810 PSTN/IP

• CCV Vx570 PSTN/IP 

• CCV Vx810

• CCV Vx670 

• GPRS CCV SC-5000
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Garandeer de beste 
tafelreservering!
Als ondernemer wil je je reserveringen, tafelplanningen en gastgegevens zélf 
beheren. Onafhankelijk van commerciële boekingssites. Met booq Tafelreservering 
houd je probleemloos zelf de regie in handen. Dit reserveringssysteem is 
het snelste en betrouwbaarste op de markt. En altijd commissievrij!

Op het startscherm zie je in één oogopslag welke tafel beschikbaar, gereserveerd 
of bezet is. Sleep reserveringen eenvoudig naar andere tafels voor een optimale 
bezetting. En walk-ins? Die zet je binnen enkele seconden in het systeem dankzij 
een speciaal tabblad, zodat je bezettingsgraad actueel blijft. Ook gasten in- en 
uitchecken en je wachtlijst beheren was nog nooit zo eenvoudig. Net als het 
reserveren dóór gasten!

DIGITALE BOEKINGEN DIRECT VERWERKT   |   Gasten reserveren erg 
eenvoudig op jouw website via een speciale widget (in jouw huisstijl!). Jij bepaalt 
vervolgens voor welke tijdsvlakken er online gereserveerd kan worden, en tot 
hoeveel personen in een groep, bijvoorbeeld. 24/7 online reserveringen ontvangen 
via je website of zelfs via Facebook? Zo geregeld! Ook gepersonaliseerde 
e-mails en sms-berichten versturen is geen probleem. (Bovendien kun je booq 
Tafelreservering bijvoorbeeld koppelen aan partijen als BookDinners, het nieuwe 
en commissievrije verzamelplatform voor restaurantreserveringen van de KHN.)

EENMAAL DE APP, ALTIJD DE APP   |   Wist je trouwens dat booq Tafelreser-
vering niet alleen via de browser op je pc, maar ook via de receptie, in de keuken, 
achter de bar, op kantoor of thuis toegankelijk is? Met onze handige app! Onmisbaar 
voor elke eigenaar, chef en manager. En de app werkt óók offline. 
Je kunt dus altijd door blijven werken.  

PROBEER HET GRATIS!   |   booq Tafelreservering 
is één van de grootste commissievrije reserverings-
systemen voor restaurants ter wereld. Voor een 
vaste prijs per maand! Wij geloven namelijk 
dat jouw bedrijfsagenda met reserveringen 
en gastgegevens altijd door jóu beheerd 
moet kunnen worden. En dat maakt alles 
anders. Met booq Tafelreservering creëer 
je simpelweg de beste reserveerervaring 
voor je gasten én voor je team. 
Gegarandeerd. Nieuwsgierig? Probeer 
het gratis!

0ntdek meer op booqtafelreservering.nl

Eetcafé Westgaag, 
in Maasdijk

Laurens van der Meer, Bedrijfsleider

“booq Tafelreservering zorgt bij ons voor een 
perfect overzicht. We winnen er veel tijd mee en er 

worden minder fouten gemaakt. Via ons eigen tafel-
plan zien we in één oogopslag welke tafels beschik-

baar, gereserveerd of bezet zijn, én we slepen gasten 
bijvoorbeeld eenvoudig naar andere tafels voor een 
optimale bezetting. Hierdoor kunnen we de bezet-
tingsgraad van het restaurant of het terras gemak-

kelijk bijsturen. En erg handig: via de widget op 
onze website is een online reservering zo 

geplaatst en staan eventuele diëten of 
wensen meteen zwart-op-wit.”


