
Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar zij wij, Hanssens Catering, de nieuwe cateraar van de warme
maaltijden op jullie school. Daarom stellen we onszelf graag even voor. Al drie generaties
lang bouwen wij met ons familiebedrijf aan een verhaal, een soort continuïteit die wij aan
al onze klanten willen bieden. In dat verhaal is ‘Catering’ de rode draad. Hanssens Catering
wil geen anonieme grootkeuken zijn, maar een cateraar die zijn ingrediënten en
kernwaarden steeds hoog in het vaandel draagt: gezond en vers, kwaliteit, duurzaamheid
en innovatie staan centraal in alles wat wij realiseren.

WIE SLIM IS, 
EET GEZOND

Gezond en vers
Wij gaan op een unieke manier te werk voor het bereiden
van dagverse maaltijden. Zo zetten we maximaal in op verse
groenten en kwaliteitsvolle vis- en vleesproducten uit eigen
streek die we vervolgens zelf verwerken in onze groenten-
en vleesverwerking. Daarnaast wordt ons professioneel
team begeleid door een diëtiste en voedingsdeskundige.

Duurzaamheid
We maken gebruik van de ‘korte keten’ voor het aanleveren van
onze verse grondstoffen. De verse seizoensgewassen komen
rechtstreeks van het veld van lokale producenten of van de REO-
veiling, hiermee beperken we ons verpakkingsafval en nodeloos
transport. Verder houden we onze ecologische voetafdruk zo
laag mogelijk door een nauwgezette opvolging van water- en
energieverbruik, 4000 zonnepanelen die instaan voor onze
dagelijkse energie behoefte, een eigen waterzuiveringssysteem
en de omzetting van beperkte overschotten in biogas.

Kwaliteit & voedselveiligheid
We bereiden de maaltijden in een hypermoderne omgeving
die voldoet aan de hoogste normen waarvoor we jaarlijks
bekroond worden met het gerenommeerde BRC-certificaat.
Al onze ingrediënten worden getraceerd zodat we een
integrale voedselveiligheid en sluitende allergenendeclaratie
kunnen garanderen.

Wil je graag meer over ons weten, ga dan zeker naar onze website www.hanssens.be en
volg ons op Facebook en LinkedIn voor alle nieuws en lekkere gezonde weetjes.

Met vriendelijke groeten,
Hanssens Catering Team


