
 

Selecteer uw ideale koffiepartner!  
 

 

 

Efficiënt te werk gaan dat kan als u weet welke eisen realistisch zijn en wat u nog meer kunt wensen.  
  

 Stel online vragen en de informatie komt u tegemoet in allerlei vormen. Raadpleeg artikelen, 

video’s, reviews en websites van koffieleveranciers. Met deze basiskennis kunt u een RFP 

(Request for Proposal) opstellen. 
 

 U selecteert koffieleveranciers die aan de hand van de RFP de informatie mogen toesturen. 

Alleen serieuze deelnemers zullen de tijd nemen om de informatie te versturen. De 

deelnemers die niet volledig zijn kunt u verwijderen om vertraging te voorkomen. 
 

 Raadpleeg een vakkundig expert om dieper op de materie in te gaan. Zorg ervoor dat u weet 

waar de vraagstukken liggen en laat de expert hierover adviseren. 
 

 Stel vervolgens uw eisen en bepaal of deze realistisch zijn. Uw aanbesteding heeft nu kaders 

waarmee u de scope kunt omschrijven. Benoem ook al uw wensen en tevens de ideale 

samenwerking die u voor ogen heeft. Wees hierin niet bescheiden! 
 

 Maak uw verhaal compleet door te benoemen wat u samen wilt bereiken, in welke omgeving 

en met welke variabelen? Wij als leverancier denken met u mee en zetten de organisatie ABOS 

in zijn kracht. Continuïteit en service! 
 

 Als u werkt met fases en hierover in uw aanvraagtraject duidelijk communiceert, dan kunt u 

gestructureerd te werk gaan. Op deze wijze wordt het verzamelen van de informatie, het 

verwerken en beoordelen een stuk overzichtelijker voor u en uw collega’s. 
 

 Blijf altijd bij uw standpunt. Ook als u werkt met een knock-out ronde, dan is uw standpunt 

essentieel. Een geschikte koffieleverancier kan uw vraag beantwoorden. Meer beloven is 

bluffen om te winnen. 
 

 Na afloop is de meest geschikte koffieleverancier bekend, althans bij een ideale uitkomst! Wij 

raden u aan om altijd met een ervaren koffiepartner zoals ABOS samen te werken. 
 

Wilt u een kopje koffie drinken met een ervaren koffiepartner?  

Neem dan contact op via 035 - 693 5626 of info@abos.eu.  
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