
Als mogelijk toekomstige klant willen we ons
Buysse Snacks is in 1992 gestart als een echt 
familiebedrijf met Pascal Buysse die de fakkel 
van zijn nonkel overnam. Op dat moment was 
het een kleine groothandel gespecialiseerd in 
charcuterie en frituursnacks. In 1995 startte 
zijn broer Filip Buysse in het bedrijf en in 2015 
vervoegde Bjorn, de zoon van Pascal, het team. 
Ook al groeide het bedrijf uit tot een bedrijf met 
11 vaste medewerkers, toch blijft het familie- 
gevoel tot nu doorschemeren. 

We kennen onze klanten, weten wat hun 
wensen zijn. We kunnen daardoor een service 
leveren op maat van de klant. Onderling  
vertrouwen en vriendelijkheid zijn waarden  
die we hoog in het vaandel dragen. 
Ondanks die ‘oude’ familiale waarden streven 
we voortdurend naar vernieuwing. We zetten in 
op vrachtwagens en camionettes die uitgerust 
zijn met dubbele temperatuurregeling voor 
koeling en diepvries. Zo kunnen we al onze 
producten op de juiste temperatuur leveren.

Bestellen kan u gemakkelijk van thuis uit met 
behulp van onze webshop. Via ons geautoma- 
tiseerde orderpicking systeem met scanners 
kunnen we zorgen dat onze producten snel en 
correct tot bij u geraken. 

Recent werd ons logo en website vernieuwd 
naar een modernere look-and-feel en op  
sociale media werden de eerste stappen gezet. 

Ook bij onze producten in ons gamma kiezen 
we voor vernieuwing en de laatste nieuwe 
trends. Naast de oude vertrouwde merken, zal 
u bijvoorbeeld ook een vegetarisch gamma 
vinden. Bij onze verpakkingen voorzien we 
ecologische alternatieven. 
Dat deze mix van waarden, service en vernieu-
wing succesvol zijn, blijkt uit onze jaarlijkse 
groei van nieuwe klanten. Op dit moment 
hebben we klanten in Oost- en West- 
Vlaanderen, Antwerpen en zelfs een paar  
klanten in het buitenland. We leveren niet enkel 
meer aan frituren, maar ook aan brasserie- 
zaken, broodjes- en pitazaken, grootkeukens, 
scholen, voetbalclubs en verenigingen. 

Voor ons is het grootste compliment dat 
klanten jaar na jaar voor ons blijven kiezen, 
want dat bewijst dat klanten echt tevreden zijn. 
We hopen u dan ook snel als klant en tot onze 
familie te verwelkomen.
Als u kiest voor Buysse Snacks, kiest u voor 
kwaliteitsvolle producten en een kwaliteitsvolle 
service.


