
SAMEN BIO-BROODJES BAKKEN
persbericht Waspik/Brummen 03-06-2021

Bakkerij van der Westen en bakkerij Verbeek gaan 
de toekomst van biologisch brood & banket samen 
duurzaam verder ontwikkelen.
Bakkerij van der Westen en Bakkerij Verbeek zijn 
dé biologisch brood & banket bakkers voor de bio-
supermarkten en speciaalzaken. Beide al meer dan 40 
jaar, beide met een rijke historie, beide familiebedrijven 
en beide 100% BIO.  Met ingang van 31/05/2021 hebben 
beide bedrijven de krachten gebundeld en heeft Bakkerij 
van der Westen alle aandelen van Bakkerij Verbeek 
overgenomen.

Waarom deze samenwerking?
De gedeelde visie dat vers biologisch brood & banket een 
belangrijke trekker is voor de bio supermarkt/speciaalzaak 
vraagt om een gebundelde aanpak en het vormgeven 
van aantrekkelijke broodafdelingsconcepten. Dat begint 
natuurlijk met een uitgewogen optimaal assortiment, 
duurzame verpakkingen, goede ketene� iciëntie, optimale 
service, sterke ondersteuning en communicatie.

Wat gaat er veranderen?
Morgen nog niets, maar….

Uiteraard zullen we in de komende maanden de 
assortimenten van beide bedrijven samenvoegen tot een 
aantrekkelijk en in totaliteit aanzienlijk smaller assortiment 
met als uitgangspunt “het beste van dé 2 bio-bakkerijen”.

Worden er duurzame verpakkingen ontwikkeld en 
geïntroduceerd met een mooie vers uitstraling en 
duidelijke merkpositie.
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Gaan we natuurlijk met één vrachtauto leveren.

Stellen we alles in het werk om de klanten optimaal te 
informeren en te bedienen met de service die u van ons 
gewend bent.

Wat gaat er niet veranderen:
Bakkerij Verbeek Brummen en konsequente Bio-Bäcker 
in Ahaus blijven zelfstandige vestigingen onder de 
bezielende leiding van Gudrun Kummerer en 
Vincent Derksen.

Uw aanspreek- en bestelpunt blijft ongewijzigd.

Onze focus is en blijft: het leveren van de beste 
biologische kwaliteit brood & banket. Puur ambacht, 
puur smaak. 100% BIO.

Voor private label afnemers zal er niets wijzigen.
Uw assortiment en uw commercieel contactpersoon 
blijven ongewijzigd.

Tot slot.
Wij zijn er erg trots op dat we met elkaar de toekomst van 
biologisch brood & banket actief en duurzaam kunnen 
gaan vormgeven met alle bijbehorende voordelen die dit 
samengaan met zich meebrengt. We hopen dat u net zo 
enthousiast bent als wij!

Neemt u gerust contact met ons op voor vragen, 
opmerkingen en aanbevelingen.
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