
De Handelshof maakt 
het verschil.
Beste kwaliteit, eerlijke prijzen en ruim 80.000 artikelen - Hartelijk welkom bij 

Handelshof, uw cash & carry groothandel met leveringsservice voor gastronomie, 

hotellerie, handel en nijverheid in Mönchengladbach.

Meer nabijheid maakt het 
verschil. 
Alle Handelshof-markten zijn dankzij een goede aansluiting op het verkeersnet zowel voor 

omwonenden als ook voor klanten uit de omliggende steden en dorpen snel en gemakke-

lijk te bereiken. 

Handelshof – uw partner voor succes 

Handelshof Mönchengladbach | C&C groothandel | aflevergroothandel
Rönneterring 12
D-41068 Mönchengladbach
Telefoon: +49 2161 954-0
Telefax: +49 2161 954-204
E-Mail: moenchengladbach@handelshof.de
Web: www.handelshof.de
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Wij staan voor u klaar:

maandag–vrijdag: 7:00–20:30 uur

en zaterdag: 7:00–20:00 uur

Ja, ik wil klant worden en profiteren 
van de services van Handelshof 
voor de professional! 

Wie kan klant worden bij Handelshof?  
Elke ondernemer, zelfstandige en freelancer, maar ook instellingen, overheden en verenigingen. 

Uw klantenkaart is in alle Handelshof-markten geldig! 

Klant bij Handelshof worden – wel zo makkelijk: 

1. Per fax naar: +49 2161 954-204
Vul het faxformulier in en stuur het naar onze klantenservice. Wij nemen per ommegaande contact met u op. 

 

Voornaam: 

Achternaam: 

Firma: 

Straat: 

PC/Plaats: 

Telefoon: 

Fax: 

E-mail: 

Branche:

2. Online op onze internetpagina:  
www.handelshof.de. Vul het online formulier in – wij nemen per ommegaande contact met u op. 

3. Aan de klantenreceptie van uw Handelshof-markt 
U kunt natuurlijk ook klant worden in uw eigen Handelshof-markt. U kunt zich aanmelden bij de

klantenreceptie, of een telefonische afspraak maken. Uw persoonlijke klantenkaart wordt ter plaatse in uw 

markt uitgereikt. Neem een identiteitsbewijs en een bewijs dat u ondernemer bent, bijv. een kopie van uw 

inschrijving bij de KvK mee (niet ouder dan drie maanden) of een BTW-verklaring, als u uw klantenkaart komt 

ophalen. 

 

Hebt u vragen? Bel dan naar: +49 2161 954-0
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Uw partner voor succes 

De Handelshof maakt het verschil.
Welkom bij Handelshof Mönchengladbach! Verheug u bij ons op dat beetje meer:

Meer smaak, meer versheid, meer knowhow, meer service en meer keuze. En ook meer openheid 

voor uw wensen. Want klantgerichtheid en vakkundig, vriendelijk advies staan bij ons hoog in het vaandel. 

Laat u bekoren door ons aanbod.

Verheug u op een ongelooflijk assortiment, waaronder de beste vleesspecialiteiten uit eigen slagerij, 

exotische producten van de groente- & fruitafdeling en verse specialiteiten van de grote verse visafdeling! 

Bij al onze assortimenten heeft u steeds de keuze uit een enorm scala aan producten en een grote variëteit 

aan aanbiedingen. 

Ontdek deze diversiteit ook bij de verpakkingsgrootten: van 250 g Himalayazout tot een 15-kilo emmer met 

jodiumzout. En dit allemaal tegen een eerlijke prijs – dankzij onze contacten met een brede groep lever-

anciers.

Natuurlijk vindt u bij ons ook alles voor uw kantoorinrichting - in de afdelingen “Living & Lifestyle”, “La 

Cucina”, “Techno Store” en bij “Büro & Co.” wacht u een ruime keuze aan nuttige producten, stijlvolle deco-

artikelen, hoogwaardige keukenapparatuur en de modernste techniek.

Wij kijken ernaar uit u in onze Handelshof Mönchengladbach te mogen verwelkomen.

Meer versheid maakt het verschil.

Alleen verse ingrediënten garanderen smaakvolle gerechten en hoogwaardige 

menu‘s. Daarom vindt u bij de versafdeling voor groente, fruit, vlees en vis in de 

Handelshof uitsluitend producten die vers zijn gevangen of geslacht of vers uit de 

tuin of het veld komen. Dankzij onze logistiek die gekenmerkt wordt door kor-

te afstanden verkrijgt u een kwaliteit waarop u en uw gasten altijd rekenen kunt.

Meer smaak maakt het verschil. 

Laat onze diversiteit van aanbod smelten op de tong: Dankzij onze contacten met een 

brede groep leveranciers kunnen wij u te allen tijde een grote verscheidenheid aan 

internationale, seizoensgebonden en regionale specialiteiten bieden. En dat betekent 

een unieke smaakervaring voor uw klanten. Menige delicatesse is alleen verkrijgbaar bij 

de Handelshof, daar wij voor deze geselecteerde artikelen de exclusieve distributeur zijn. 

  

Meer service maakt het verschil.

Vertrouwen en tevreden klanten krijgt men niet cadeau – er moet hard voor gewerkt worden. Daarom doen 

wij er alles aan om u wensen te vervullen. Wat voor u buitengewoon is, is ons dagelijks brood. Wij nemen 

ook graag extravagante bestellingen op – zelfs als u vierkante koteletten wilt kopen, ziet onze vakslager dat 

als een sportieve uitdaging. Altijd trouw aan het motto: “Wat de gastronoom bij Handelshof niet kan 

vinden, bestaat niet.” 

Meer knowhow maakt het verschil. 

Sylter Royal of Fines de Claires? Natuurlijk weten onze medewerkers u wel 

meer te vertellen dan alleen de prijs. Wij hechten grote waarde aan een hoog 

niveau van opleiding en vaardigheden en een goede nascholing. In onze 

afdelingen vindt u ervaren professionals die u met deskundige knowhow verder 

kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld onze wijnspecialist, de meesterslager en onze vakkundige koks die 

verantwoordelijk zijn voor de verse vis.  

Meer snelheid maakt het verschil.   

Als grootverbruiker geniet u bij ons van een bijzondere service: Wij leveren 

wat u nodig heeft – gemakkelijk en betrouwbaar. Wij beschikken over een 

zeer modern logistiek systeem, dat bestelde goederen snel en indivi-

dueel bij u aflevert. Op deze manier kunt u een exacte planning maken, 

tijd en energie besparen en bent u verzekerd van goede en verse producten.

 

Grootverbruikers kunnen bij ons eenvoudig een bestelling plaatsen per internet, telefoon of fax. On-

middellijk na ontvangst wordt onze leveringsvloot in beweging gezet. Onze gekoelde multi-compartiment 

voertuigen bezorgen de tomaten, zalm of ijstaart op exact de juiste teperatuur tot in uw voorraadkamer 

– op tijd, hygiënisch en strikt volgens de HACCP-richtlijnen! Wij maken voor de klanten van deze aflever-

ingsservice bovendien individuele orderdossiers aan, om bestellingen makkelijker te kunnen plaatsen en 

sorteren en zo een snellere levering te kunnen garanderen. Wij staan ook vaak op 

huishoud - en ideeënbeurzen waar wij u informeren over trends en nieuwe producten.

Smaak VerSheid knowhow

www.handelshof.de
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klantenreceptie, of een telefonische afspraak maken. Uw persoonlijke klantenkaart wordt ter plaatse in uw 
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Wij staan voor u klaar:

maandag–vrijdag: 7:00–20:30 uur

en zaterdag: 7:00–20:00 uur

Ja, ik wil klant worden en profiteren 
van de services van Handelshof 
voor de professional! 

Wie kan klant worden bij Handelshof?  
Elke ondernemer, zelfstandige en freelancer, maar ook instellingen, overheden en verenigingen. 

Uw klantenkaart is in alle Handelshof-markten geldig! 

Klant bij Handelshof worden – wel zo makkelijk: 

1. Per fax naar: +49 2161 954-204
Vul het faxformulier in en stuur het naar onze klantenservice. Wij nemen per ommegaande contact met u op. 

 

Voornaam: 
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2. Online op onze internetpagina:  
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3. Aan de klantenreceptie van uw Handelshof-markt 
U kunt natuurlijk ook klant worden in uw eigen Handelshof-markt. U kunt zich aanmelden bij de

klantenreceptie, of een telefonische afspraak maken. Uw persoonlijke klantenkaart wordt ter plaatse in uw 

markt uitgereikt. Neem een identiteitsbewijs en een bewijs dat u ondernemer bent, bijv. een kopie van uw 

inschrijving bij de KvK mee (niet ouder dan drie maanden) of een BTW-verklaring, als u uw klantenkaart komt 

ophalen. 

 

Hebt u vragen? Bel dan naar: +49 2161 954-0

Fa
xa

nt
w

oo
rd

 a
an

 +
49

 2
16

1 
95

4-
20

4

"

www.handelshof.de

Uw partner voor succes 
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