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Uw pauze is ons beroep

“Wij zijn sinds 2004 in Harderwijk gevestigd en leveren onze 
producten in de provincie Gelderland”, legt Ernst Eikelenboom 
namens Jede Gelderland uit. De koffieproducten van JEDE zijn 
met zorg, sinds de oprichting in 1969, doorontwikkeld. “Nu heb-
ben de producten gegarandeerd een perfecte smaak dankzij onze 
eersteklas kwaliteitsproducten”, vertelt Eikelenboom uiteraard 
onder het genot van een kop koffie in de Harderwijkse vestiging. 
Jede Gelderland werkt naast het huismerk onder andere met 
Nestlé, Nescafé, Van Houten, Maggi, CupaSoup en Coca Cola, 
Mars, Unox en Vrumona. Kortom, er is meer dan koffie alleen.

Hoe en wat
De koffieautomaten van Jede zijn geschikt voor bonen en fresh 
brew, maar ook voor vriesdroog. Verder is de keus op de werk-
vloer enorm. U kunt natuurlijk een lekker kopje gewone koffie 
kiezen, maar met een druk op de juiste knop, word je ook 
getrakteerd op cappuccino, espresso, latte macchiato of wiener 
melange. Het aanbod van Jede Gelderland groeit de komende 
jaren steeds meer. “Wij merken dat de vraag naar speciale kof-
fiesoorten stijgt. Daarnaast worden we steeds vaker gevraagd om 
ook de overige voorzieningen te verzorgen. Wij beschikken over 
een compleet en breed assortiment. Onze kracht is service, flexi-
biliteit en klantgerichtheid. U vraagt wij draaien als het ware.” 
Onze vertegenwoordigers wonen in het gebied dat zij bedienen.

Ontzorging voor een goed kop koffie staat dus bij Jede 
Gelderland centraal. De voordelen van Jede koffieautomaten op 
een rij: vijf jaar gratis service, gratis bezorging, een scherpe prijs 
en een eigen technische dienst met een snelle service. 

U heeft er geen omkijken naar!

Een automaat gratis een week op proef? Neem gerust contact op. 

Jede Gelderland Koffieautomaten
Gelreweg 24
3824 AN Harderwijk
T: 0341-767295
E: info@jede-gelderland.nl
I: www.jede-gelderland.nl

Een goede kop koffie tijdens het werk, wie wil 
dat nou niet? Jede Gelderland uit Harderwijk 
zorgt ervoor en hoe. Het gespecialiseerde 
bedrijf uit Harderwijk levert zowel bij kleine en 
grote bedrijven koffie-, frisdranken- en snoep-
automaten van hoog niveau en de daarbij 
behorende ingrediënten. Jede zorgt voor lek-
kere koffie en alles wat daar bij hoort, zodat u 
prettig werkt.
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