
 

■ De uitdaging  

Freshweb had 1jaar 
geleden één 50 m2 op 
maat gemaakte koelcel 
van Colpro in gebruik 
genomen. Doordat men 
in Haaksbergen ook het 

klantgericht verpakken ging doen, kwam Freshweb in 
aanraking met HACCP. Daardoor mochten de 
binnenkomende goederen niet met de klaargezette 
producten in aanraking komen. Ook wilde Freshweb 
door de explosieve groei meer koelruimte. Belangrijk 
daarbij was dat de 2e cel maximaal binnen het 
bestaande pand zou komen, dit tegen de laagste 
kosten. 

■ Colpro, de oplossing 

Colpro heeft de 
koelruimte op maat 
gemaakt, passend in de 
bestaande situatie. De 
beschikbare ruimte is 
hierdoor volledig benut. 
Uitvoering en afwerking 
in overeenstemming  

met de HACCP normering. De binnenkomende 
goederen worden ’s nachts in de grote koelcel 
geplaatst. De chauffeurs van de ingekochte 
producten komen niet bij de klaar gezette orders en 
ook de chauffeurs van de bezorgdienst komen niet in 
aanraking bij de inkomende producten. Wij kunnen 
daarmee alle producten volgens norm leveren. 
Tevens hebben wij 100m2 koelruimte erbij gekregen. 
De koelcel van Colpro past perfect in ons bestaande 
pand, hierdoor hoefden wij niet te verbouwen. Deze 
oplossing was verruit de aantrekkelijkste oplossing. 

Colpro heeft met zijn 
maatwerk perfect 
meegedacht, aldus 
Dennis Voerman van 
Freshweb. “Wij gaan  

aankomende periode lekker doorgroeien en 
verdienen deze koelcel binnen 1 jaar terug”.  

Case Koel- & Vriesruimtes 

Freshweb te Haaksbergen 
Kwaliteitsversproducten dagelijks panklaar aangeleverd! 

Panklare groenten 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week besteld tegen de beste condities. Dat kan bij 
Freshweb.nl. Freshweb levert niet alleen de verste 
groenten, maar snijdt ze ook panklaar voor u. 

Horeca en 
grootverbruik is 
markt voor 
Freshweb. De 
prijs, service, 
kwaliteit en 
bestelgemak is 
zeer belangrijk, 
aldus Dennis 
Voerman, 
eigenaar van 
Freshweb 
Haaksbergen BV. 

Freshweb Haaksbergen heeft het laatste jaar een 
extreme groei meegemaakt en bestaat nu al uit 18 

personeelsleden, 9 daarvan zijn fulltime in dienst 

■ De werkzaamheden 

De artikelen worden vers ingekocht, dan worden 
ze centraal in Apeldoorn gesneden. ’s Nachts 
worden de producten naar Haaksbergen vervoerd. 
In Haaksbergen worden de orders volgens HACCP 
verpakt, gesorteerd en transport klaargemaakt. 
Klaar gezette orders mogen niet in contact komen 
met de binnenkomende goederen. De producten 
variëren van fruit, groente vlees of vis tot melk of 
kwark 

www.freshweb.nl 
  

 

 

 

 

 


