
Wij begrijpen wat het leven van een bakker inhoudt.  

Wij zijn zelf bakkers.  

Wij kennen de harde kanten, het koppig volhouden,  

het runnen van een zaak, het vechten tegen de vermoeidheid. We kennen de 

goede kanten, de ogenblikken waarop je jezelf verbaast, je klanten verrast.

B a k k e r s 

k e n n e n 

b a k k e r s

Zo zijn we

Zoals brood een sterk fundament is van onze 

voeding, zo versterken wij het fundament van 

jouw zaak. Zoals jij de kunst van het bakken be-

heerst, zo beheersen wij het volledige bakproces. 

Zoals jouw vakmanschap brood doet groeien, 

zo helpt onze knowhow jouw zaak groeien.  

DAAR GAAN WE SAMEN VOOR. 

Broodmomenten  

zijn samen-momenten 

Ook het maken van brood zien wij als zo’n 

samen-moment. Jij staat er niet alleen voor. 

Wij zijn jouw backup. Reken op onze steun, 

zeker omdat ook wij alle steun krijgen van 

een wereldspeler: groep Lesaffre. 

Niets is fijner dan de geur van lekker 

versgebakken brood dat je uit de 

oven haalt. Niets zaliger dan het 

ogenblik waarop je beseft: “Straks 

zorg ik weer voor heerlijke broodmomenten bij 

mijn klanten. Straks brengt mijn brood weer 

mensen rond de tafel.” Want dat doet brood al 

duizenden jaren. 

… de dagelijkse sleur je tijd opslorpt, inspireren wij 

jou met oplossingen die het verschil maken.

… je van hot naar her moet hollen, bieden we jou 

één rustpunt, één vaste plek waar jij je welkom 

voelt voor al je noden als bakker.

… je werk weegt op je persoonlijk welzijn, maken 

we jouw leven lichter.

… mensen meer dan ooit hun ervaringen  

delen, delen wij onze expertise met jou. 

… je elke dag voor complexe uitdagingen staat, 

brengen we jou de eenvoud van een volledig en 

uitgepuurd gamma. 

… je moet opboksen tegen concurrenten die met 

middelmatigheid tevreden zijn, garanderen wij 

jou de kwaliteit waarmee je hen verslaat.

… trends elkaar razendsnel opvolgen, tonen wij 

hoe je daar innovatief op inspeelt. 

IN EEN WERELD WAARIN … 


