
Al meer dan 40 jaar staat Horeca Meeuwissen 
voor kwaliteit en persoonlijke service voor elke 
frituur- en horeca uitbater.
Wat eens klein begon bij vader Etienne Meeu-
wissen, groeide uit tot een begrip binnen de 
Horeca distributie onder de vleugels van zoon 
Wout Meuwissen.
Wout omringt zich met gemotiveerde mensen 
die precies aanvoelen wat het betekent als 
horeca uitbater om door een echte professional 
te worden beleverd.
Elke dag maken wij dit verhaal waar. De klanten 
voelen dit. Bij Horeca Meeuwissen is service 
geen lege doos maar staat voor samenwerk-
ing en een gedrevenheid om van uw zaak een 
werkplek te maken waar u uw dromen kan 
realiseren. 
Wout en zijn team onderhouden daarom een 
familiale band met de klanten. Vertrekkende 
vanuit een generatie lang aan ervaringen, 
herleidt deze persoonlijke aanpak uw zaak niet 
tot een nummer, maar wordt u een stuk van het 
geheel : onze familie.
Rond deze gedachte is onze bedrijfscultuur 
gebouwd. Wederzijds vertrouwen staat bij 
ons hierin centraal. We trachten iedereen een 
eerlijke prijs te geven voor het merkartikel en 
bieden daarnaast onder eigen label ‘ Frit Is It ’ 

kwalitatieve alternatieven aan tegen scherpe 
prijzen.
Horeca Meeuwissen volgt voor u de trends op 
binnen de markt. Onze inkopers zoeken samen 
met u de beste oplossing op uw food en non-
food vragen. 
Onze verkopers op de baan zijn onze oren en 
ogen, steeds alert om uw zaak te dienen. Zij 
staan de klok rond voor u klaar, zo gaat dat 
nu eenmaal binnen de familie. De passie voor 
hun job is de garantie voor een professioneel 
advies met het oog op de verdere uitbouw van 
uw zaak.  
Onze chauffeur komt wekelijks bij u langs. Zijn 
vrachtwagen is uitgerust met het modernste 
traceringssyteem dat voldoet aan de zwaarste 
normen inzake voedselveiligheid. Zo kan u 
veilig ondernemen. Steeds met de glimlach en 
volgens uw wensen wordt uw bestelling correct 
afgeleverd. Iets vergeten te bestellen ?  
Wij zorgen ervoor dat dit wordt opgelost voor-
dat er problemen ontstaan en dit steeds met 
dezelfde glimlach. 

Zo doen wij zaken. 

Wout en zijn team heten u van harte welkom bij 
de familie die ‘ Horeca Meeuwissen ‘ heet. 
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