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Een halve eeuw vantienen: dat betekent 

een halve eeuw aan verhalen, anekdotes, 

ontwikkelingen, goede tijden, minder 

goede tijden, vertrouwde gezichten en 

nieuwe gezichten. Ga er maar aan staan, 

je kunt er een heel boek over schrijven. 

Maar in dit jubileummagazine doen we het 

in tien verhalen. Tien verhalen die je in 

vogelvlucht meenemen door de veelbewogen 

geschiedenis van ons bedrijf. Inderdaad,  

50 jaar vantienen in 10 verhalen.

50 jaar
in Tien verhalen
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Ik ben geboren met koffie onder mijn bed. Letterlijk.  
Als ik zie waar we met vantienen vandaan komen,  
kan ik alleen maar trots zijn. Apetrots! Het geweldige 
oer-Brabantse bedrijf dat er vandaag de dag staat 
hebben we samen, als familie, opgebouwd. Waarbij ik 
iedere medewerker beschouw als mijn familie, mijn 
gezin, en dat meen ik vanuit het diepst van mijn hart.

Een halve eeuw vantienen, wie had dat ooit  durven  
dromen. Het bewijst maar weer eens: als de Van  Tienens 
ergens voor gaan, dan gaan we er ook helemaal voor. 
Dát is het typische Van Tienen-DNA. Tegelijk besef ik 
ook dat we het nooit hadden  kunnen doen zonder al die 
medewerkers, klanten en leveranciers die in de loop der 
jaren ons pad hebben gekruist. Een bedankje aan jullie 
allen is dan ook op zijn plaats. Bij dezen!

In dit jubileummagazine vind je een collectie uit  
50 jaar vantienen, vanaf het prille begin, toen mijn 
vader Tien naar Amsterdam trok om het koffieambacht 

onder de knie te krijgen en zo het fundament legde 
voor het huidige vantienen. Lees over onze eerste 
medewerkers buiten de familie; de verhuizingen; 
nieuwe stappen en ontwikkelingen; de ervaringen van 
onze klanten; onze passie voor service. Maak kennis 
met onze afdelingen en de enthousiaste professionals 
die daar dagelijks aan het werk zijn. Ontdek ons eigen 
label 10N en onze ‘theetak’ Tientime. En omdat bij 
een kop koffie nou eenmaal een goed verhaal hoort, 
zijn we in dit magazine ook de sterke koffieverhalen 
niet vergeten. Verhalen die maar al te waar zijn!  

Veel komt voorbij, veel hebben we weg moeten laten. 
Maar wil je straks toch iets meer weten over dat ene 
verhaal? Nou, dan kom je toch gewoon op de koffie 
bij ons. Goeie koffie, vergeet dat niet!

Ik wens je heel veel lees- en kijkplezier! 

Maarten van Tienen

50 jaar
in Tien verhalen

Voorwoord

350 jaar in 10 verhalen
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1Begin 1963 vertrok een avontuurlijke twintiger uit het 
Brabantse Zeeland naar het verre Amsterdam, met de 
intentie om alle kneepjes van het koffie-ambacht onder  
de knie te krijgen. Tien van Tienens passie voor koffie  
was toen al aangewakkerd. In de hoofdstad wilde hij in  
de leer gaan bij Wilhelmus Lévelt, samen met broer 
Jacobus eigenaar van de gerenommeerde koffiebranderij 
Simon Lévelt. Bij Simon Lévelt legde Tien de basis voor  
het latere vantienen.

Tien heeft dat 
pionierswerk 
uitzonderlijk 
goed gedaan

Simon Lévelt

Tien van Tienen
In dienst bij Simon Lévelt

1963
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“Simon Lévelt was dringend toe aan uitbreiding”, vertelt Hans 
Lévelt, zoon van Wilhelmus en de vijfde generatie Lévelt in 
de onderneming. “We hadden op dat moment al wat klanten 
in Limburg en Brabant, maar wilden ons klantenbestand 
in het zuiden graag verder uitbreiden.” Tien solliciteerde 
op de functie van handelsreiziger en werd uiteindelijk 
aangenomen, waarna hij op 2 januari 1963 startte. Op dat 
moment was zijn vrouw Jo in verwachting van Maarten.  

“Ikzelf trad in april in dienst van de firma.”

Tien startte als vertegenwoordiger met het bezoeken van 
winkels en probeerde daar vanuit de kofferbak van zijn auto 
dozen koffie te verkopen. “Soms deed hij wel twintig winkels 
op een dag”, zegt Hans Lévelt. Zo bediende Tien op een 
gegeven moment 80% van alle horecazaken in een plaats  
als Valkenburg. 

Fam
iliefoto Tien van Tienen

1826 Simon Lévelt
In 1826 opende Simon Lévelt in de oude haven 
van Amsterdam een winkeltje in grutterswaren. 
Hij verkocht, met liefde voor het vak, de mooiste 
koffie- en theesoorten uit verre oorden overzee. 
In eerste instantie alleen aan particulieren, 
later ook aan andere winkels. Hij kon toen niet 
vermoeden dat zijn winkeltje bijna twee eeuwen 
later zou uitgroeien tot een gerenommeerd merk 
voor koffie en thee met winkels in heel Nederland 
en België. Al zes generaties lang wordt het 
ambacht van koffiebrander en theehandelaar van 
vader op zoon en dochter overgedragen.  
www.simonlevelt.nl  

Sim
on Lévelt, 1826, Am

sterdam

750 jaar in 10 verhalen



“Voordat mijn vader mensen in dienst nam, schakelde 
hij regelmatig een grafoloog in. Een grafoloog is 
een handschriftdeskundige, die aan de hand van 
het handschrift van een schrijver allerlei zaken kan 
afleiden over het karakter en de gemoedstoestand 
van die persoon. Het is geen echte wetenschap en 
het is bij mijn weten nooit officieel bewezen dat 
het werkt. Maar in dit geval werkte het wel degelijk. 
Want wat gebeurde er? Tien had één concurrent voor 
de functie van handelsreiziger beneden de rivieren. 
De grafoloog bestudeerde de sollicitatiebrief van 

de sollicitant en kwam tot de conclusie dat deze 
leed aan een hartafwijking. De arme man wist niet 
wat hij hoorde, maar ging voor alle zekerheid toch 
maar even naar het ziekenhuis om te controleren of 
het echt zo was. En wat bleek? Hij had dus écht een 
hartkwaal! Heel bizar, bijzonder en slecht nieuws 
voor de man. Maar goed nieuws voor Tien, want die 
kreeg daarna de baan. Gelukkig heeft de man met 
zijn hartafwijking een normaal leven kunnen leiden, 
zonder een hartaanval of iets dergelijks.”

Hans Lévelt

Hij had dus écht  
een hartkwaal!

Het land waar de  
‘macchina’ voor  
schoonheid en  
perfectie staat

Automaten
In de tijd dat de koffieautomaten in opkomst kwamen, 
ontdekte Tien al snel dat je een goed kopje koffie bereidt 
met een perfect afgestelde machine. Eind jaren 60 begon 
Tien ook met de verkoop van automaten voor Simon Lévelt. 
De espressomachines kwamen vanuit Italië en de eerste 
vending automaten waren van Nederlands fabrikaat. Deze 
verkocht Tien in grote aantallen aan bijvoorbeeld scholen. 
Was er een storing, dan wachtte Tien – die technisch 
goed onderlegd was –, niet op de monteur uit Amsterdam, 
maar loste meestal zelf het probleem op. De verkoop van 
automaten groeide gestaag. “Tien heeft dat pionierswerk 
uitzonderlijk goed gedaan”, vindt Hans Lévelt.   

Eigen ondernemer
In 1972 begon het te kriebelen bij Tien van Tienen. 
Hij vond dat het allemaal niet snel genoeg ging bij 
Simon Lévelt. Daarom hakte hij de knoop door en 
besloot in januari 1973 voor zichzelf te beginnen.  
De klanten die Tien intussen had gemaakt in werktijd 
van zijn baas, kreeg hij ‘cadeau’, met de afspraak dat 
hij producten van Simon Lévelt zou blijven afnemen. 
“Een lastige deal voor mij,” herinnert Hans Lévelt 
zich, “want ik vond dat het mijn klanten waren.  
Maar uiteindelijk zijn we goed uit elkaar gegaan.”
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Van harte gefeliciteerd 
met jullie 50ste verjaardag!

Wij zijn trots dat we vanaf de start 
voor vantienen de koffie roosteren en thee leveren.

Namens alle medewerkers van Simon Lévelt



22“Mijn personeel is mijn gezin, mijn familie.” Het zijn de woorden van 
Maarten van Tienen. Geen loze woorden, want hij meent het uit de grond 
van zijn hart. Ook niet zo vreemd, als je beseft dat de eerste activiteiten 
van het koffie-imperium Van Tienen in de 70’er jaren worden verricht 
vanuit een eengezinswoning aan de Schoolstraat in Zeeland. Met een 
piepklein kantoortje boven aan een smalle, steile trap, de ‘kantine’ in  
de woonkamer, de garage als magazijn en werkplaats voor de ‘technische 
dienst’. Een extra ruimte werd gehuurd in het schoolgebouw aan de 
overzijde van de straat.

Hoezo ga jij om vijf 
uur naar huis? 

Eerste werknemers

Eerste medewerker 
Walter Huvenaars

1989
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Het was knus en gezellig, maar tegelijk een kwestie 
van behelpen op sommige momenten. “Ik kan me nog 
herinneren dat er een klant met privéchauffeur op bezoek 
kwam, om een koffieautomaat te bekijken”, vertelt 
Maarten. “Een showroom hadden we niet, dus dat ding 
werd met een steekwagen vanuit de garage naar buiten 
gereden en vervolgens uitgepakt en gedemonstreerd 
onder de carport. Dat ging vaker zo, dus je moest maar 
hopen dat het niet vroor.”

Ook Dorien van den Berg, een van de eerste 
medewerkers buiten de familie, heeft zo haar 
herinneringen aan die begindagen. “Arie van Tienen 
en ik zaten destijds in dezelfde ruimte, met maar één 
bureaustoel en één computer. Daar tegenover was de 

‘kantine’ met wat automaatjes en in de kamer erachter 
sliep Tien. Soms kreeg ik weleens telefoontjes met 
vragen voor Tien, maar die lag dan nog te slapen, het 
was niet echt een ochtendmens. Als ze mij vroegen om 
Tien te wekken, weigerde ik dat. Ergens ligt een grens  
en als mensen slapen, dan slapen ze.” 

De zaken begonnen steeds beter te lopen, de fundamenten 
van vantienen lagen er. Steeds vaker werden er, met 
behulp van een gehuurde heftruck, volle vrachtwagens 
met automaten & bekers gelost bij de familiewoning.  
Vantienen werd een echt bedrijf. Met echte werknemers, 
want inmiddels waren eind jaren 80, begin jaren 90  
drie personeelsleden van buiten de familie aangetrokken. 
Verdere personeelsuitbreiding was een kwestie van  
tijd, waardoor ook de zoektocht naar een nieuwe 
onderkomen startte.

1989 Walter Huvenaars
Walter, eerste werknemer buiten de familie. 
Startte op 1 maart 1989 en werkte tot aan zijn 
pensioen in 2021 bij vantienen. 

“Toen ik startte, kwam ik bij Maarten terecht.  
Maarten was de technische dienst. Op mijn eerste 
werkdag reden we samen naar de Boerenbond,  
waar ik drie blauwe stofjassen kreeg aangemeten. 
Dat was destijds onze bedrijfskleding.

De technische dienst was, net als het magazijn, 
gevestigd in de garage achter de woning. Om half 
tien had Jo van Tienen de koffie klaar, de tijd dat  
Tien uit zijn bed kwam. Dan werd er gezamenlijk 
koffie gedronken in de woonkamer. Tien zat dan in 
zijn pyjama op de bank, met twee teckels op schoot, 
zijn pijp te stoppen. Ik weet nog dat ik op mijn eerste 
werkdag om vijf uur naar huis ging. ‘Wat ga JIJ doen?’, 
vroeg Maarten me. Ik zei dat ik naar huis ging, omdat 
de werkdag erop zat. De familie moest nog wennen aan 
medewerkers buiten de familie, mensen die gewend 
zijn om van acht tot vijf te werken. Bij vantienen was 
het motto: ‘je gaat pas naar huis als je klaar bent’.” 

Om half tien had Jo van 
Tienen de koffie klaar, de tijd 
dat Tien uit zijn bed kwam

Mijn personeel  
is mijn gezin,  
mijn familie

Eerste werknemer

W
erkplaats op de Voederheil

1150 jaar in 10 verhalen



1992 Dorien van den Berg
Dorien startte in 1992 bij vantienen, op exact 
dezelfde dag als Peter. En ze werkt er op dit moment, 
na 30 jaar, nog steeds. 

“Mijn functie? Ik deed gewoon alles. Zelfs de planten in 
de tuin sproeide ik in de zomer. Arie moest in het begin 
enorm aan mij wennen. Maar we groeiden heel erg naar 
elkaar toe. Ik weet nog goed dat hij me vertelde dat hij 
vader ging worden van Rob. Ik leerde Rob gedurende 
de jaren steeds beter kennen door de verhalen die Arie 
over hem vertelde. 

Voor Rob moet het dus ook best wel vreemd zijn om nu 
als hoofd administratie mijn baas te zijn. Ik heb die 
jongen letterlijk op zien groeien en we zijn zelfs met 
elkaar op wintersport geweest. Het voelt als familie. 
Dat Rob nu als derde generatie Van Tienens mijn 
directe baas is, doet niets af aan dat gevoel en onze 
fijne en plezierige samenwerking. Ik heb van Tien nog 
afscheid genomen op zijn sterfbed. Ik vroeg hem of hij 
nog iets kwijt wilde. Zijn antwoord was: ‘Ik denk dat jij 
het allemaal wel weet!’”

Op Tiens sterfbed vroeg ik  
hem of hij nog iets kwijt wilde.  
Zijn antwoord was: ‘Ik denk  
dat jij het allemaal wel weet!’

1992 Peter Kuijpers
Peter ‘Peer’ werd in 1992 aangenomen als tweede 
werknemer, na één gesprek. Peter werkte zeven 
jaar bij vantienen en is nu zelfstandig ondernemer. 

“Mijn functieomschrijving was heel simpel: we moesten 
gewoon alles kunnen en aanpakken, van sjouwen 
en grasmaaien tot en met het ophangen van de 
kerstlampjes in de den in de voortuin, de gekste 
dingen. Ik was echt een manusje-van-alles, hoewel 
men in de advertentie specifiek op zoek was naar een 
servicemonteur. 

Als we ’s avonds over moesten werken, werden we 
gelokt met friet. We hadden eigenlijk nooit een 
probleem met overwerken en het wás gewoon 
erg druk. Ook op zaterdagen draafden we op in 
noodgevallen. Dan reden de kinderen gewoon met je 
mee in het busje. We voelden ons allen ambassadeur 
van het merk vantienen en service naar de klant was 
essentieel. Ik weet nog goed dat twee dames bij een 
klant me stomverbaasd aan stonden te staren, toen 
ik vertelde dat op dat moment mijn vrouw aan het 
bevallen was, die verklaarden me echt voor gek.”

We voelden ons allen 
ambassadeur van het  
merk vantienen

G
arage w

erkplaats Schoolstraat

Kantoor aan de Schoolstraat
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Al 50 jaar
bij elkaar
op de koffie.

Thuiskomen 
bij vantienen

Is het echt zo dat we al vijftig jaar bij elkaar op 
de koffi e komen? Wow! Vanaf deze plek willen 
we als een van de eerste en trouwste klanten 
vantienen van harte feliciteren met deze 
mijlpaal. Jullie hebben het verdiend! We vinden het een eer dat we 

dit magazine hebben mogen 
maken en ontwerpen, inclusief 
teksten en fotografi e. Zolang 
de koffi e maar blijft stromen, 
blijven we ook goed werk 
leveren. En omdat we bij New 
koffi e drinken van vantienen, 
voelde het ook telkens weer 
als ‘thuiskomen’ in Zeeland. WEARENEW.nl

mooi
werk
door
goeie
koffie!

mooi

bek.nl

Advertentie BEK en NEW_Van Tienen_211x268_v2.indd   2Advertentie BEK en NEW_Van Tienen_211x268_v2.indd   2 15-12-2022   17:1215-12-2022   17:12



3In kantoorpanden, bedrijfskantines, schoolgebouwen, 
horecazaken, winkels; de producten van vantienen kom  
je vandaag de dag overal tegen. Sommige van deze 
klanten, vaak familiebedrijven net als vantienen, hebben 
al een lange relatie met de koffiespecialist. Waarom zou je 
immers overstappen, als de samenwerking zo goed bevalt? 

Dat vindt ook Anita van Schaick-Linders van ITC in Oss. Ze kan 
zich niet meer herinneren hoe de langdurige samenwerking met 
vantienen precies tot stand is gekomen. Wat ze nog wel weet is 
dat haar vader Albert destijds in contact is gekomen met Tien van 
Tienen. “En vanaf dat moment is het vantienen wat bij ons  
de koffieklok slaat.” 

Tien at 
regelmatig een 
boterhammetje 
met ons mee

Eerste klanten

Eerste klanten
International Tanktransport Company

1973

1550 jaar in 10 verhalen



1973 ITC

ITC (International Tanktransport Company) 
startte onder de naam Linders al in de 
jaren 20 van de vorige eeuw in Reek 
met het vervoeren van producten met 
behulp van paard en wagen. Gedurende 
de jaren groeide het familiebedrijf 
uit tot dé logistiek partner voor de 
levensmiddelenindustrie en legt ITC 
zich nu uitsluitend toe op het vervoer van 
vloeibare levensmiddelen. Inmiddels 
staat de vierde generatie Linders aan het 
roer, nadat Anita van Schaick-Linders 
en echtgenoot Dominicus Linders in 
2021 de leiding hebben overgedragen 
aan hun kinderen Dionne en Nick. Sinds 
2009 is ITC gevestigd op industrieterrein 
Vorstengrafdonk in Oss.  
www.itchollandtransport.nl 

ITC neemt koffie, thee, frisdrank en de bijbehorende 
automaten en disposables van vantienen af. Maar net zo 
belangrijk vindt Anita de service die vantienen verleent. 

“Vantienen is een familiebedrijf, net als ITC. De medewerkers 
die hier komen zien er altijd netjes uit, zijn beleefd en 
behulpzaam, geven altijd goede adviezen, daar ben ik erg 
content mee.” Daarbij steunt ITC graag de lokale ondernemer. 
Alles bij elkaar is dat ook de reden dat Anita nooit verder 
is gaan zoeken. “Er is vertrouwen, de lijnen zijn kort, 
problemen worden snel opgelost. En weet je wat het is?  
Als er geen koffie meer is, dan hebben we echt een probleem. 
Zeker in de chauffeurskantine, daar kunnen we geen uur 
zonder, haha!”  

Anita ziet duidelijk de parallellen tussen ITC en vantienen. 
“Toen pa op 85-jarige leeftijd in het ziekenhuis terecht  
kwam en hem werd gevraagd wat voor werk hij had  
gedaan, antwoordde hij: ‘Gedaan? Ik werk nog steeds!’  
Die betrokkenheid is typisch voor het familiebedrijf, dat is 
bij vantienen niet anders.” Anita kent de uitdagingen van 
het familiebedrijf als geen ander. Zelf koos ze ervoor om 
een stapje terug te doen en het werk aan de kinderen over 
te laten. “Op den duur moet je immers leren loslaten en je 
kinderen de kans geven, zonder ze voortdurend op de vingers 
te kijken. Op de achtergrond blijf je wel altijd betrokken,  
blijf je meedenken en sta je klaar als je hulp of advies 
gewenst is.”

Als er geen koffie  
meer is, hebben we  
een echt probleem

Eerste klant
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Ook Staalbouw Hendriks in Veghel is een klant van het  
eerste uur. Het contact met vantienen dateert al van zo’n 
zestig jaar geleden. Directeur Noud Hendriks weet nog 
goed dat Tien van Tienen over de vloer kwam, eerst als 
vertegenwoordiger van Simon Lévelt. “Ons bedrijf was 
destijds aan huis gevestigd. Ik was nog een snotneus, maar 
ik herinner me goed dat Tien regelmatig een boterhammetje 
meeat met pa en ma in het middaguur en dan van die grote 
bakken Simon Lévelt koffie bij ons achterliet, want ma was 
een echte koffieleut, haha! Gemoedelijke tijden waren dat, 
waarin het persoonlijke contact zo vanzelfsprekend was. 
Mensen hadden tijd voor elkaar en gunden elkaar ook wat.”  
In 1973, hetzelfde jaar dat Tien van Tienen voor zichzelf 
startte, verhuisde Staalbouw Hendriks naar de huidige locatie 
en werd vantienen de vaste koffie- en theeleverancier, tot op 
de dag van vandaag. Ook zusterbedrijf Van Grinsven neemt de 
koffie, thee en Cup-a-Soup af van vantienen.

Noud ziet de eerste koffieautomaten van vantienen nog 
duidelijk voor zich. “Enorme lompe dingen waren dat.  
Voor een dubbeltje kreeg je een beker koffie, thee of 
chocolademelk. Veel variatie in smaak had je niet. En alles 
kwam uit hetzelfde gaatje, haha! Zo had je regelmatig een 
beker thee met koffiesmaak. Bij vantienen hebben ze volgens 
mij later ook een automaat ontwikkeld waarbij de koffie, 
thee, chocolade en het water separaat werden geleverd, een 
hele verbetering. Van de leveringen zelf merk ik vandaag de 
dag niks meer. Ik zie hier bij het bedrijf weleens een auto 
van vantienen rondrijden en uiteraard zie ik de rekeningen 
voorbijkomen, meer niet. Maar wel spreek ik Maarten van 
Tienen nog regelmatig, een typisch gevalletje van ouwe-
jongens-krentenbrood.”

1973 Staalbouw Hendriks
‘Staal met karakter’, dat is Staalbouw 
Hendriks B.V. in Veghel. Een veelzijdig 
staalconstructiebedrijf, waar al zo’n tweehonderd 
jaar aan vakbekwaamheid wordt gecombineerd 
met het enthousiasme van een nieuw bedrijf. 
Hendriks produceert en monteert onder meer 
staalconstructies, bordessen, trappen, luifels 
en kunstwerken uitgevoerd in staal, roestvast 
staal en aluminium. Directeur van het Veghelse 
familiebedrijf is Noud Hendriks. 

Noud nam in 1994 als zevende generatie 
noodgedwongen het roer over, nadat vader 
Arnold was overleden. Arnolds gedachtengoed 
leeft nog altijd voort in het bedrijf: eerlijk zaken 
doen, hard werken, afspraken nakomen en ‘ons 
gezonde verstand gebruiken’. Op die manier heeft 
het familiebedrijf een speciale band met haar 
leveranciers en opdrachtgevers opgebouwd.  
www.staalbouwhendriks.nl

Alles kwam uit  
hetzelfde gaatje

1750 jaar in 10 verhalen
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gefeliciteerd!
Het ETNA team feliciteert vantienen 

met haar 50-jarig jubileum. 

gefeliciteerd!



…MAAKT AL JAREN HET 
VERSCHIL MET NESCAFÉ 

Echt goeie ko�  e. Altijd, overal en voor iedereen.

Gefeliciteerd met jullie 50-jarig jubileum.
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444Service en vantienen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat was al zo in 
de tijd dat Tien van Tienen nog als handelsreiziger onderweg was voor Simon 
Lévelt. Had een klant een probleem met zijn koffiemachine, dan wachtte Tien 
niet op de monteur uit Amsterdam, maar loste hij de storing zelf op. Want hé, 
de koffie moest wel blijven stromen.

Dat herkent Armand Thijssen, Teamleider Service bij vantienen, maar al te goed.   
Volgens hem gaat de service ver. Goeie koffie is één, maar men laat ook veel vallen om  
ook die goeie service te kunnen verlenen. Dat is immers precies hetgeen waar vantienen 
zich mee onderscheidt van de concurrentie. “Het zit simpelweg in ons DNA.” Alle vragen 
die vandaag binnenkomen proberen de servicemedewerkers binnen enkele uren op te 
lossen. In principe 24/7, bij noodgevallen ook in het weekend. “Valt er ergens een  
computer uit, daar kan een klant vaak nog mee leven. Maar valt de koffieautomaat stil, dan 
breekt de hel los. Die koffie moet wel blijven stromen, zeker als je een horecazaak runt.”

De serviceafdeling van vantienen telt ruim twintig medewerkers, inclusief planners, 
voorbereiders en monteurs. Dagelijks worden zo’n honderd meldingen opgepakt en 
opgelost. Daarbij heeft vantienen een officieel Jura Servicepunt, met een continu bezette 
balie. Alle machines die men levert worden van tevoren al uitvoerig getest, aan het water 
gezet en optimaal ingesteld, zodat de klant zo min mogelijk problemen tegenkomt. 

Het zit 
simpelweg  
in ons DNA

Service & expeditie

Service & expeditie
24/7 support

1973 - heden

G
arage w

erkplaats Schoolstraat
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44 Hij had helaas  
nét iets te veel  

bier op
Wat doe je als je als dienstdoende monteur de 
software van de koffiemachine niet kent en er 
haast geboden is? Nou, dan haal je toch gewoon 
een collega uit de kroeg! 
 
De monteur in kwestie was op dat moment in de 
buurt, had alle kennis in huis om het probleem 
snel te fiksen. Maar helaas had hij nét iets te veel 
bier op, waardoor zelf rijden onverantwoord was. 
Een collega pikte hem daarom met de auto op in 
de kroeg, bracht hem naar de betreffende locatie 
en nadat de storing was verholpen werd mijnheer 
weer netjes terug naar de kroeg gebracht.  

“Kijk, dat is nou teamwork en er voor elkaar zijn!”

Technische 
ondersteuning?  
Neem dan contact op met 
onze service-afdeling. 
Stuur een mail naar 
storing@vantienen.nl 
of bel 085 - 20 20 720

2150 jaar in 10 verhalen



Ze komen hier 
graatmager binnen, 
maar je ziet ze tien  
kilo aankomen

Zijn er storingen die niet ter plekke kunnen worden opgelost, 
dan krijgt de klant een leenmachine en gaat de defecte machine 
mee naar de werkplaats voor reparatie. De klant moet er immers 
hoe dan ook op kunnen vertrouwen dat er altijd koffie is.

We zijn altijd op zoek naar een  
stapje extra
Armand merkte al snel na zijn intrede bij vantienen dat de  
service nóg beter kan. “We zijn altijd op zoek naar een next 
level als het om service gaat. Het werd allemaal zo groot en 
onoverzichtelijk dat we dringend behoefte kregen aan meer 
structuur. Ik deelde mijn bezorgdheid met Maarten en die zei: 
‘Als jij denkt dat het nog beter kan, regel het maar’.” Armand 
ontwikkelde met een externe partij een eigen planprogramma 
voor vantienen, om zo de service nog verder te optimaliseren.  
In dit programma, Servizio, is behalve de planning ook de 
logistiek opgenomen. “We kunnen precies zien waar en op  
welk moment we actief zijn of waar onze monteurs of chauffeurs 
zich op een bepaald moment bevinden.” De planning en routing 
lopen nu via één centraal punt, zowel voor de monteurs als voor 
de koffie- en automaatleveringen. Daarbij wordt voortdurend 
gezocht naar de beste balans en worden prioriteiten gesteld. 
Storingen bij horecazaken hebben vaak meer haast en daar  
wordt ook rekening mee gehouden bij het maken van de planning.  

Wat vantienen zo sterk maakt als het om service draait, is dat 
er een hechte club staat die altijd bereid is om voor elkaar op de 
bres te springen. Dat geldt net zo goed voor Armand. Als de nood 
aan de man is, springt hij desnoods zelf in de auto. 

“Dat gebeurde afgelopen weekend nog. Klanten 
zien ons graag vertrekken, want dan weten ze 
dat het probleem is opgelost, zeggen we weleens 
gekscherend tegen elkaar. Maar dat is niet helemaal 
waar, want klanten zien ons net zo graag komen. 
Ze weten dan immers dat het probleem in no time 
wordt opgelost en dat er spoedig weer koffie is.” 
Niet alleen goed voor het imago van vantienen, het 
maakt het werk als servicemedewerker ook heel erg 
dankbaar. Die dankbaarheid zie je terug bij de klant. 

“Onze servicemonteurs komen hier vaak graatmager 
binnen, maar je ziet ze gaandeweg met tien kilo 
aankomen, haha! Overal waar ze komen worden 
ze in de watten gelegd. Met een stukje taart, een 
frikandel, een lekker broodje.” Ook maakte Armand 
weleens mee dat de klant een bos bloemen liet 
bezorgen voor een monteur die het even moeilijk had 
in de persoonlijke sfeer. “Het zegt wel iets over de 
band tussen ons en de klant.”
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PROFICIAT!
Bravilor Bonamat feliciteert vantienen met hun gouden jubileum.

50 jaar goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen!



Identiteit
Nieuw logo

2019

Een nieuw logo? 
Dat gaat niet 
gebeuren!

Identiteit

Tijden veranderen, bedrijven veranderen. Vandaag de dag is 
vantienen in de wortels nog steeds het familiebedrijf van weleer, 
wat ze ook dagelijks in de praktijk laten zien. Maar tegelijk is de 
koffiespecialist door de jaren heen gegroeid en een begrip in de 
markt geworden. “Vantienen kreeg een andere identiteit en werd 
meer en meer een merk”, zegt Frank Wassenberg van bureau Tikkl.    

In 2019 schakelde vantienen het Udense bureau Tikkl in voor een opfrisbeurt 
van de huisstijl. De laatste aanpassing dateerde inmiddels van begin jaren 
2000, toen vantienen een nieuw logo kreeg. Iets wat in eerste instantie niet 
door iedereen hartelijk werd ontvangen (zie sterk koffieverhaal). “We zijn 
van bedrijfsnaam naar merknaam gegaan, dat was het uitgangspunt”, vertelt 
Frank Wassenberg. “Het bedrijf meer naar de achtergrond en het merk juist 
meer op de voorgrond. Van Tienen werd dus vantienen. Natuurlijk moest 
er wel een link met het verleden blijven, de reden dat we voor de huisstijl 
hebben gekozen voor een retroachtige look-and-feel.”  
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drankautomaten B.V.

voor een verse kop koffie

1973
Eerste logo

2002
Aanpassing logo

2019
Huidig logo

2550 jaar in 10 verhalen



Een belangrijke stap was de aanpassing van het logo. “We hebben 
alle logo’s uit het verleden eens naast elkaar gelegd en zagen dat 
overal die eerste ‘T’ van Tien van Tienen wel op de een of andere 
manier terugkwam”, vertelt Frank. “We wilden daar dan ook geen 
afscheid van nemen en hebben die T weer terug laten komen in het 
nieuwe ronde logo.” Uiteraard werd het logo opnieuw getekend 
en kreeg het een meer eigentijds jasje. Daarnaast bedacht Frank 
de slogan ‘Goeie koffie’, net als de naam ‘Tientime’ voor het 
theeconcept en de naam ‘1973’ voor de jubileumthee van vantienen 
die dit jaar wordt gelanceerd. “Waarbij de naam 1973 uiteraard 
verwijst naar het jaar dat Tien van Tienen voor zichzelf is begonnen.”    

Maarten van Tienen herinnert zich: “We hadden 
begin jaren 2000 dringend behoefte aan een nieuwe 
huisstijl, de bestaande was toch wel wat over de 
datum. We schakelden een reclamebureau in dat  
met enkele voorstellen voor een nieuw logo kwam. 
We kozen er één uit en lieten het aan pa zien. Die zei 
alleen maar: ‘Oh ja, ziet er goed uit’. Waarschijnlijk 
had hij maar half geluisterd en gekeken. Want op een 
gegeven moment komt hij het kantoor binnenlopen en 
wijst op het briefpapier: ‘Wat is dit?’ Ons nieuwe logo, 
pa. ‘Nieuwe logo? Dat gaat niet gebeuren, zijn jullie 
van de pot gerukt! Scheur maar kapot en gebruik het 
oude briefpapier, want hiermee ga ik niet akkoord!’ 

We probeerden pa te kalmeren en hem uit te leggen 
dat het oude logo, zijn kindje, niet meer van deze  
tijd was. ‘Dan kom ik hier nooit meer!’, riep hij.  
Hij hield zich een hele tijd aan zijn woord, want  
pa is zo’n vier maanden niet op de zaak geweest.  
Op een dag keerde hij terug, maar toen hij het nieuwe 
logo op de poort zag draaide hij direct om en bleef 
opnieuw enkele weken weg! We moesten pa ervan 
zien te overtuigen dat het zijn bedrijf niet meer was 
en dat wij als kinderen nou eenmaal andere keuzes 
maakten. Hij zag het echter als een persoonlijke 
aanval, alsof we hem vertelden dat hij het destijds 
niet goed had gedaan. Het kostte heel wat moeite  
om hem uiteindelijk van het tegendeel te overtuigen.” 

Ons pap is vier  
maanden niet op  
de zaak geweest

drankautomaten B.V.

voor een verse kop koffie
De T van Tien van Tienen 
kwam overal terug
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Verhuizing vantienen
De Landweer (Zeeland)

2021

Groei & verhuizing

We stonden zelfs  
op het punt om 
naar Uden te 
verhuizen

28



“Als ik zie wat er nu staat aan de Landweer, dan 
mag je toch beretrots zijn. En dat ben ik ook, 
elke dag weer.” Maarten van Tienen windt er 
geen doekjes om. Hij is zijn vader Tien nog 
steeds dankbaar voor diens pionierswerk 
en het fundament dat dit heeft gelegd 
voor het huidige vantienen. Na een lange 
periode van groeistuipen en verhuizingen 
staat er sinds 1973, het startjaar van Van 
Tienen Drankautomaten, een bedrijf waar de 
concurrentie met respect naar kijkt. Terecht.

Met zeven mensen ging men van de Schoolstraat 
naar het pand aan de Voederheil. “Het was niet meer 
te doen”, herinnert Maarten zich. “We woonden en 
werkten op nummer 14, hadden er intussen het huis 
van de buren, nummer 16, bijgekocht en deden ons 
werk vanuit twee garages, een paar bovenkamers en 

een magazijn in een schoolgebouw.” Zelfs nummer 
16 lag vol met spullen en Tien liet een zeecontainer 
in de achtertuin plaatsen. Hij wist dat het tijd was 
om te verkassen, maar wilde wel fatsoenlijk bouwen. 
Aan een pand met de juiste uitstraling.

En dat pand kwam er. In 1994, aan de Voederheil  
in Zeeland. Arie van Tienen, vrouw Annet en  
Dorien van den Berg gingen samen op zoek naar 
nieuwe kantoormeubelen. En dat deden ze goed. 
Want diezelfde meubels worden nu nog gebruikt  
aan de Landweer. 

“Pa en toenmalig burgemeester Schellekens waren 
als kat en hond, dus het liep in het begin wat stroef. 
We stonden zelfs op het punt om naar Uden te 
verhuizen.” Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes 
terecht, toen Zeeland een nieuwe, welwillende 
gemeentesecretaris (Jan van Vlerken) kreeg.  
Na diens bemiddeling kon Tien gaan bouwen.

Tien wilde een echt visitekaartje afgeven. Het pand 
was in eerste instantie veel te groot. “Drie mensen 
in een kantoorruimte van 105 m2. Ze zagen elkaar 
amper zitten”, aldus Maarten. Meer dan twee 
decennia hield vantienen het vol aan de Voederheil. 
In die tijd groeide het bedrijf enorm. Er werkten 
inmiddels zo’n vijftig medewerkers. “Het barstte uit 
z’n voegen. Qua traffic was de lay-out van het pand 
niet langer logisch.” Tien bouwde nog een stukje 
aan, maar uiteindelijk kwam de keuze: verbouwen 
of nieuwbouw. “We gingen rekenen en kwamen tot 
de conclusie dat nieuwbouw weliswaar duurder 
was, maar ons twee jaar rotzooi en werken in een 
bouwput bespaarde. In één weekend konden we  
nu verhuizen.”

Pa en de  
burgemeester waren 

als kat en hond

2950 jaar in 10 verhalen



Op-en-top toekomstbestendig
Het pand aan de Landweer is een schoolvoorbeeld 
van efficiency en sfeervol tegelijk, zodat het 
er ook plezierig werken is. Alle afdelingen 
hebben hun eigen plek. Ook is er een prachtige 
showroom gecreëerd. Maarten geeft aan:  

“Ik ben ’s nachts weleens wakker geschrokken.  
Ik realiseerde me dat ons dakterras aan de  
zijde van het pand kwam met de minste zon.  
Ik schreef ‘dakterras’ op mijn hand en belde ’s 
ochtends direct de architect.” Medio juli 2021 
verhuisde vantienen naar de Landweer, op 400 
meter afstand van het vorige pand. Het nieuwe 
onderkomen is op-en-top toekomstbestendig, 
met veel aandacht voor duurzaamheid en een  
up-to-date klimaatbeheersing en luchtzuiverings-
installatie. Qua energieverbruik is het pand 
bijna geheel klimaatneutraal. Zo liggen er 400 
zonnepanelen op het dak, is de isolatie van het 
hoogste niveau en is het pand volledig gasloos. 

“Toen we gingen verhuizen naar de Voederheil mocht ook ik mijn wensen 
uitspreken over het nieuwe pand”, vertelt Dorien van den Berg. “En weet je  
waar ik om vroeg? Geen luxe bureaustoel, een groter bureau of een plek aan  
het raam, maar een eigen spiegeltje. Dat klinkt misschien vreemd, maar aan  
de Schoolstraat moest ik ’s morgens in de keuken mijn haar nog fatsoeneren  
voor de spiegel, voordat de eerste klanten op bezoek kwamen.”

Met de groei van vantienen is het bewaken van het DNA 
volgens Maarten wel een dingetje geworden. “We zijn nu 
met zoveel meer, dus om nou elke dag overal mijn gezicht 
te laten zien is bijna niet te doen.” Vroeger deed men 
het met een speurtocht, een hapje en een drankje. En de 
vakantieborrels vonden soms bij Maarten thuis plaats. 

“Zo klein was ons clubje toen. Daar kun je niet meer mee 
aankomen. Maar we doen ons best om dat familiegevoel 
te bewaren. Het personeel gaat mij nog steeds na aan 
het hart en die hoge betrokkenheid, in goede én slechte 
tijden, is gebleven, dat voel je aan alles.” Regelmatig bakt 
Maarten ’s ochtends om half acht nog eieren met spek 
voor het personeel. “Het zijn vaak die kleine dingen die 
het ‘m doen.” 

Ik wilde een eigen spiegeltje!

Ik bak regelmatig  
eieren met spek  

voor het personeel
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DRAWING   ZEICHNUNG

All values measured with standard configuration under laboratory conditions. Subject to change without prior notice.
Alle Werte wurden mit Standardmühlen unter Laborbedingungen gemessen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Voltage, amperage
Spannung, Stromstärke

230 VDC
100 - 120 VDC 1.3 A

Coarseness range
Mahlgradbereich

125 - 850 μm

Average grinding performance
Mittlere Mahlleistung

2.60 g / s

Ideal daily capacity 
Ideale Tageskapazität

150 shots

Potential rush hour capacity 
Mögliche Rush Hour Kapazität

60 shots / hour

Target operating life (excl. burrs)
Zielvorgabe Lebensdauer (exkl. Mahlscheiben)

150 000 shots

Grinder technology 
Mahl Technologie

Burrs Mahlscheiben, Ceramic Keramik
Ø 64 mm

Dimension (l x w x h)
Grösse (L x B x H)

160 x 115 x 158 mm

Weight 
Gewicht

1 370 g

Recommended accessory 
Empfohlenes Zubehör

Hall-Sensor (RPM-Counter)

160115

15
8
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D

www.dittingswiss.ch

www.hemrogroup.com

09 I 2019

KEY FEATURES 

• Various customizing options
• Powerful DC-motor
• Allows very fine grinding

BESONDERHEITEN

• Vielfältige Anpassungsoptionen
• Leistungsstarker DC-Motor
• Ermöglicht einen sehr feinen Mahlgrad

 EK 7
ADVANCED

50 jaar lang
      goeie koffie

Dank dat wij  de laatste 30 jaar mochten helpen. Van harte!



Onze medewerkers beschouwen  
we vanaf het begin als familie

1989

Ooit waren het er een handjevol, nu zijn het er meer dan 
zestig. En of ze er nu al dertig jaar of goed en wel pas een 
jaar werken, bij iedere medewerker herken je direct dat 
typische vantienen-DNA. 

Het gevoel dat ze tot een echte en hechte familie behoren,  
er altijd voor elkaar zijn, passie voor koffie, passie voor service 
en er alles aan willen doen om de klant te laten weten dat hij er 
werkelijk toe doet. Geef de vantienen-medewerkers één woord, 
en ze vertellen je in geuren en kleuren wat vantienen precies 
voor hen betekent.  

De familie 
van Tien

Onze medewerkers

3350 jaar in 10 verhalen



Leonie Timmermans
Accountmanager,  
in dienst sinds 1 augustus 2022

Passie voor de klant
“Het mooie aan vantienen is dat we met het hele 
bedrijf bereid zijn om net dat extra stapje te zetten 
voor de klant. Passie voor de klant zit simpelweg in 
ons DNA. Daarbij gaan we zo ver dat we de klant zelfs 
meer service bieden dan hij verwacht!”

Passie voor de koffie
Theo Grim
Medewerker planning, in dienst sinds 1 februari 2022

“Vantienen is bijzonder gepassioneerd als het over koffie gaat. Heel veel 
mensen beginnen de dag met een bakje koffie, maar bij vantienen doen 
we hier nog graag een schepje bovenop. We willen ervoor zorgen dat er 
altijd een bakkie ‘goeie koffie’ is bij de klanten en doen er alles aan om 
dit met onze dienstverlening te bewerkstelligen.” 

Werkplezier
Wies Vonk
Administratief medewerkster,  
in dienst sinds 1 augustus 2011

“Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk. Sowieso  
vind ik ‘koffie’ een leuke branche om in te werken, want het is 
wel een product waar de meesten van ons niet zonder kunnen. 
Hoewel we steeds groter worden als vantienen, zijn we als 
collega’s nog altijd nauw betrokken bij elkaar en bij onze klanten.” 
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Betrokkenheid
Armand Thijssen
Teamleider Service, in dienst sinds 1 maart 2002

“Als ik het woord betrokkenheid opzoek in het woordenboek 
lees ik: De mate van tijd, aandacht, werk en moeite die iemand 
over heeft voor een onderwerp of zaak. Deze zin dekt de lading 
volledig als ik aan vantienen denk! De klant, hoe groot of klein 
deze ook is, centraal laten staan en alles op alles zetten om  
aan de vraag van de klant te kunnen voldoen.”

Vertrouwen
Anthony Peeters
Servicemonteur, in dienst sinds 1 juli 2021

“Het vertrouwen dat ik in mijn collega’s heb en het vertrouwen dat ik mijn 
collega’s geef. Afspraak is afspraak. Betrouwbaarheid is sowieso essentieel. 
Dat geldt zeker ook voor betrouwbare apparatuur die door ons professioneel 
wordt onderhouden, gerepareerd of waar nodig vervangen. Eerlijk en open 
communiceren naar elkaar schept een oprechte en betrouwbare band.” 

Samenwerken
Cornee Janssen
Medewerker Expeditie, in dienst sinds 25 april 2022

“Samenwerken betekent bij vantienen dat iedereen elkaar helpt, 
ongeacht de afdeling waarvoor je werkt. Afgelopen zomer kwamen 
we bij de expeditie wat mankracht tekort, maar dankzij de technische 
dienst en de heren en dames van de verkoop hebben we het samen 
voor elkaar gekregen om de klanten op tijd te voorzien van hun 
bestelde orders.”

3550 jaar in 10 verhalen



De chauffeur als 
ambassadeur
Jarno van der Aa
Medewerker expeditie, in dienst sinds 1 juni 2018

“Onderweg beveel ik vantienen van harte aan. Met onze 
vrachtauto’s als rijdende reclamezuil laten wij zien dat we 
volledig achter het bedrijf staan en wijzen wij klanten dan ook 
altijd op de voordelen en de waarden van onze producten.”

Familiebedrijf
Kim Korbmacher
Administratief medewerkster, in dienst sinds 1 augustus 2021

“De lijnen zijn kort en de betrokkenheid is dan ook erg groot. Je hebt 
met iedereen contact binnen het bedrijf en er is veel oog voor de 
medewerkers. Daarnaast worden er leuke borrels, evenementen en 
uitstapjes geregeld. Maar wat ik vooral erg belangrijk vind in mijn 
werk is de klantvriendelijkheid die bij vantienen op nummer 1 staat.”

De klant is koning
Henk van Osch
Senior Accountmanager, in dienst sinds 1 januari 2000

“Ik werk al 22 jaar met veel plezier bij dit familiebedrijf. Elke dag proberen 
we met al onze collega’s de kwaliteit van onze dienstverlening naar klanten 
zo goed mogelijk uit te voeren. Hoe? Door op een prettige en leuke manier 
met zijn allen samen te werken, ons verantwoordelijk te voelen voor onze 
klantrelaties en hier dankbaar voor te zijn. En gaat er ook weleens iets mis? 
Jazeker, daar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Maar door onze 
korte lijnen en aanpakmentaliteit lossen we het vaak met elkaar snel weer op!”
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Woef waf waf  
woef woef

Kiko
Bedrijfstherapeut 
In dienst sinds: “Zo lang ik me kan herinneren.”

Woef!
“Een geruststellende poot hier, een bemoedigend 
likje daar; ik weet precies wanneer ze me nodig 
hebben. Of het nou tijdens een vergadering of een 
moeilijk gesprek is, ik sta klaar voor mijn collega’s. 
Elke ochtend wacht ik ze op bij de ingang en dan 
maken we even gezellig een praatje om de dag goed 
te beginnen. Soms vechten ze om wie er ’s middags 
met mij mag gaan wandelen. En ja, ik weet dat ze 
me soms gekscherend Kliko noemen, want alles 
wat naast het bordje of het bureau valt is van mij. 
Vind ik helemaal niet erg. Zo, ik zoek nu mijn eigen 
bankje weer op bij baasje Maarten op kantoor. Maar 
eerst nog even checken of er geen ongenode gasten 
rondlopen hier.”

3750 jaar in 10 verhalen



8Vantienen is niet alleen officieel dealer van Jura  
koffie- en espressomachines voor de particuliere en 
zakelijke markt, het heeft meer dan 16 jaar ook nog als 
enige dealer in Noord-Brabant een Jura Servicepunt.  
En daar is men erg trots op bij vantienen, want een 
servicepunt krijg je niet zomaar toegewezen van het  
in Zoetermeer gevestigde Jura.     

“Ik moet bijna zeggen: Helaas zijn we het enige Jura 
Servicepunt in Brabant, want daardoor hebben we het wel 
erg druk”, lacht Guus van de Laar. “We zijn er hartstikke trots 
op, want om namens Jura als Servicepunt op te mogen treden 
moet je als bedrijf op het vlak van service en technische 
dienst echt wel een naam hebben opgebouwd.” Guus is dé 
servicemonteur die de Jura-balie in Zeeland bemant. Hij zorgt 
voor het professionele onderhoud en de reparaties aan Jura-
machines. Gemiddeld neemt hij zo’n twee tot drie machines 
per dag voor zijn rekening. “Het liefst ziet men hier dat ik er 
zes op een dag doe, maar dat ga ik niet trekken, haha.” Guus 
doet zijn werk grondig. Hij sleutelt niet alleen aan de machine, 
maar maakt hem ook direct goed schoon.

“Elke particulier die een Jura-machine bezit kan terecht bij  
de servicebalie in Zeeland, direct bij de ingang van het pand. 
Ook mensen die het apparaat niet bij vantienen hebben 
gekocht”, vertelt Guus. “Ik zorg dat storingen worden opgelost 
en dat de juiste onderdelen worden vervangen. In de regel 

doe ik daar direct het onderhoud bij, zodat de machine weer 
optimaal functioneert.” Guus is van oorsprong timmerman 
op de bouw, maar hij had genoeg van werken in de regen en 
wind. Na een periode als openhaardenmonteur startte hij 
bij vantienen. Hij neemt de machines van klanten aan, leest 
ze uit, lost vervolgens de storing op en voert het nodige 
onderhoud uit.

 
“Dankbaar werk, dat is het”, meent Guus. “Klanten zijn zo blij 
als er weer koffie is. Onlangs hadden we hier een klant die 
een Jura-machine had gekocht in Duitsland. Het apparaat 
had een storing en in plaats van terug te gaan naar Duitsland 
kwam de klant naar onze servicebalie.” Guus loste het 
probleem direct op en rekende er niks voor, want de machine 
was nog spiksplinternieuw. Die service weten klanten dan 
ook te waarderen. “Deze klant regelde gebak voor het hele 
bedrijf!” Natuurlijk ziet Guus zichzelf ook als ambassadeur 
voor vantienen, waar service hoog in het vaandel staat.  

“We staan er bekend om. Die servicegerichtheid trekken  
we hier bij de Jura-servicebalie door.” 

Een Jura Servicepunt 
krijg je niet zomaar 
toegewezen

Het Jura Servicepunt
Enige in Noord-Brabant

2006

Jura Servicepunt

De klant was zo blij dat  
hij voor het hele bedrijf 
gebak heeft geregeld 
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Technische ondersteuning? Neem dan contact  
op met het Jura Servicepunt. Stuur een mail naar  
storing@vantienen.nl of bel 085 - 20 20 730



Nog meer specialiteiten 
voor nog meer genot

De E6 is een veelzijdige koffiemachine, voorzien van innovatieve tech nologieën. 

 Middels een frontaal bedieningsconcept met kleurendisplay kan gekozen worden 

uit 11 verschillende koffiespecialiteiten.

De kwaliteit ervan is optimaal, mede dankzij het Pulse Extraction Process (P.E.P.®) 

en de vernieuwde molen: de Professional Aroma Grinder! Deze molen staat garant 

voor nog meer aroma, levert constant een hoge kwaliteit van de maling en zorgt 

voor een ideale smaakontplooiing.

Verkrijgbaar in de kleuren:

n   E6 - Platina (EC)

n   E6 - Piano White (EC)

n   E6 - Dark Inox (EC)

JURA – If you love coffee

n   Ultieme koffiekwaliteit dankzij  

de Professional Aroma Grinder  

en het Pulse Extraction Process 

(P.E.P.®)

n   Frontaal bedieningsconcept  

met een 2,8” kleurendisplay  

en een via de voorzijde bij  

te vullen waterreservoir

n   Naast de klassiekers kan de E6 

ook caffè Barista, lungo Barista, 

espresso doppio en espresso 

macchiato bereiden
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9Eigen label 10N espresso
Compleet koffieconcept voor de horeca

2016

Eigen label  
10N espresso

Goeie koffie, da’s vantienen. Maar bij een goed kopje koffie draait 
het om meer dan de smaak alleen. Onder de naam 10N espresso zet 
vantienen sinds 2016 koffie in de markt als een totaalbeleving en 
een exclusief totaalconcept voor de horecaondernemer. Heerlijke 
espresso, vers gezet in kwaliteitsmachines en gepresenteerd 
in mooi en stijlvol servies. Daarbij worden alleen de allerbeste 
en meest duurzame koffiemelanges gebruikt: Smaakvol Mild, 
Lekker Robuust en Rijk Aroma. Twee zijn voorzien van het 
Rainforest Alliance-keurmerk en één is zelfs 100% biologisch. 
Kortom: een professioneel, compleet en zeer divers aanbod voor  
de horecabranche en bedrijven in het hogere segment.

Private label 10N is min of meer een ode aan oprichter Tien van 

Tienen en diens passie voor koffie. Het komt volgens Bart van Tienen 

tegemoet aan de wensen van vele horecaondernemers, die dringend 

de behoefte hadden aan een dergelijk totaalconcept.  

“We worden totaal ontzorgd”, zegt Toon van Duren, eigenaar van 

cateraar Excellent. En dat is niet overdreven, gezien het feit dat 10N

Klanten vragen 
ons waar wij 
onze koffie 

vandaan halen

Goeie koffie is 
meer dan de 
smaak alleen

4150 jaar in 10 verhalen



ook diverse workshops en trainingen aanbiedt, 

zoals een basiscursus barista en een cursus latte 

art. “Het stuk ondersteuning dat vantienen in deze 

totaalconcepten biedt is enorm belangrijk. Het biedt 

ons als horeca de mogelijkheid bij de tijd te blijven 

en iets bijzonders te blijven maken van een kop 

koffie”, aldus Toon.

Het totaalconcept 10N is dan ook veel meer dan 

alleen koffie. Het zorgt voor een totaalbeleving voor 

de klant. Zo bereidt Toon de koffie op de Italiaanse 

espressomachines van Rancilio. Met bijpassend 

servies, suikersticks, melkcups en sinds kort de 

Tientime-theelijn. Daarbij is ook de kwaliteit van 

10N espresso uitstekend en uniek geselecteerd. 

Hein de Wert, uitbater van het Bossche café ‘In de 

Kleine Werelt’, kan dat beamen. “Ik ben zo blij met  

de koffie, waarvoor we vaak complimenten krijgen.  

Zo vragen klanten ons regelmatig waar wij onze koffie 

vandaan halen en of ze die ergens kunnen kopen. 

Nou, dan verwijs ik ze direct door naar vantienen.” 

Dat de koffie in de smaak valt, blijkt wel in de  

afname bij Heins café. “Onlangs nog kwam de 

chauffeur van vantienen hier een flinke bestelling 

afleveren. ‘Zo,’ zei hij, ‘wij hoeven dit jaar niet meer 

terug te komen.’ Nou, na zes weken mocht-ie alweer 

terugkomen, want de koffie was op.” Wat Hein ook 

erg waardeert is het feit dat vantienen hem een 

bepaalde mate van exclusiviteit biedt. “Ze zullen 

nooit hetzelfde concept met dezelfde herkenbare 

koffiekoppen bij de buurman wegzetten. Bij vantienen 

worden we niet gezien als klant, maar als lid van  

de familie.”

Na zes weken mocht-ie 
alweer leveren
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Nistelrode

1988 Van Tilburg
Toon van Duren is eigenaar van Excellent, dat de catering exploiteert 
bij Van Tilburg Mode & Sport in Nistelrode en outdoorspecialist  
De Wit in Schijndel. “Beide familie bedrijven”, zegt Toon. “Net als 
vantienen, waar ik al dertig jaar zaken mee doe. Die korte lijnen,  
ik vind dat heerlijk.”

“Ik had destijds een café met zaal in Nistelrode en had de naam  
Van Tienen al vaker horen vallen. Ik voerde één gesprek met Tien  
van Tienen – Maarten zat nog in de technische dienst –, en werd klant. 
Vijf jaar later startte ik met het exploiteren van de drie horecapunten 
bij Van Tilburg. De Wit volgde tien jaar later. Ik ben toen automatisch 
met vantienen verdergegaan. In het begin hadden we filterkoffie, 
daarna automaten met instantkoffie. We besloten om de lat wat hoger 
te leggen en stapten uiteindelijk over op verse bonen. Ook zijn we 
weer later voor onze thee overgestapt op Tientime van vantienen.

Ook de service is trouwens top. Onlangs hadden we nog een storing 
op zaterdag. Een kwestie van de storingsdienst bellen en het wordt 
snel opgelost. En kan ik eens een keer geen monteur bereiken, dan 
hoef ik Maarten of Bart maar te bellen en het wordt geregeld. De wijze 
waarop ik bij De Wit in Schijndel ben binnengekomen, is trouwens 
best bijzonder. Er was destijds een cateraar actief bij De Wit, maar 
die brouwde er niet zoveel van. De Wit was sowieso op zoek naar een 
cateraar voor het nieuwe restaurant. Maarten van Tienen hoorde 
dit van Mark de Wit en bracht mij in contact met hem. Samen met 
Maarten ging ik op gesprek bij De Wit. Toen De Wit mij vroeg wanneer 
ik kon beginnen zei ik: ‘Als je mij vanavond belt, ben ik morgen hier. 
Nou, ’s avonds, nadat de huidige cateraar de wacht was aangezegd 
door De Wit, kreeg ik een telefoontje. En zoals afgesproken stond ik de 
ochtend erop in Schijndel.”

Ik voerde één 
gesprek met 
Tien en werd 

klant

4350 jaar in 10 verhalen



’s-Hertogenbosch

2022 In de Kleine Werelt
Hein de Wert, al ruim veertig jaar uitbater van het 
populaire café In de Kleine Werelt op de Markt in 

’s-Hertogenbosch, werkt pas sinds enkele maanden met 
10N. Maar de naam Van Tienen was al vaker gevallen.

“Op vrijdag was ik regelmatig bij drankengroothandel 
Kluijtmans in Vught. Dan deden we een bakje koffie, 
beetje ouwehoeren. Tien van Tienen zat daar ook vaak. 
We kletsten weleens wat, meer niet. Zo’n veertig jaar 
na die tijd stopte Douwe Egberts met een koffieconcept, 
waardoor ik gedwongen werd op zoek te gaan naar een 
alternatief. Ik wilde het liefst een betrouwbare partner 
in de buurt, één met een goede service. En op dat 

moment schoot me de naam van Tien van Tienen weer 
te binnen. Na een prettig gesprek met Bart van Tienen 
klikte het direct en was het snel geregeld. En ben ik 
eenmaal tevreden over de samenwerking, dan blijf ik 
ook trouw aan mijn leverancier. Zo heb ik al veertig jaar 
dezelfde loodgieter. Ik weet dat het misschien best 
goedkoper kan op een ander adres, maar ik kies toch 
liever voor die langdurige samenwerking. Datzelfde heb 
ik met vantienen. We gunnen elkaar iets, en dat is enorm 
belangrijk. Bij vantienen zijn ze persoonlijk te benaderen, 
dat is ook superfijn. Ik moet trouwens eerlijk bekennen 
dat ik de koffie in eerste instantie te sterk vond, haha! 
Nu vind ik hem heerlijk, net als onze klanten.”

We gunnen 
elkaar iets, en 
dat is enorm 

belangrijk 
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BLADSPIEGEL 205 X 262 MM

ZETSPIEGEL 175 X  232 MM 

• Tekst plaatsen binnen de zetspiegel
• Aanleveren als PDF

• Aanleveren zonder sijntekens
• Inclusief 3 mm afloop

• Advertentie mag aflopend opgemaakt worden of  
de opgemaakt worden met de aangeven witmarge  

(witmarge is gelijk aan de zetspiegel)

Instructies vantienen magazine



Jaski feliciteert  
vantienen met haar  
50-jarig jubileum

jaski-automaten.nl



Namens Coca-Cola 
gefeliciteerd met jullie 

50-jarig bestaan.
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10Eigen label Tientime
Exclusieve lijn premium thee

2021

Waar koffie is, is thee. Zelfs bij vantienen. Want Bart van Tienen 
herinnert zich zijn opa Tien toch vooral als een echte theedrinker. 
Dat is Bart zelf trouwens ook. Niet zo vreemd dus dat hij aan 
de basis staat van het private label Tientime. De eerste échte 
persoonlijke stempel die Bart drukt op vantienen. 

Vantienen staat traditioneel bekend als koffiebedrijf. “De thee hing 
er altijd maar een beetje bij”, zegt Bart. Maar hij zag ook dat thee de 
afgelopen jaren bezig is aan een flinke opmars in de horeca en dat een 
high tea als concept er niet meer weg te denken is. Steeds vaker vroegen 
klanten of vantienen ook iets te bieden heeft op het vlak van thee. 

“Dat zet je aan het denken. Thee is meer en meer een totaalbeleving 
geworden, met een glas warm water en een zakje erin kom je er niet 
meer. Die saaie kop thee is echt passé. Dus ben ik na gaan denken hoe 
we dat als vantienen in kunnen vullen.” 

Met de gedachte in het achterhoofd dat een kop thee een totaalbeleving 
is geworden, ging Bart op zoek naar een geschikte lijn. “Ik wilde wel een 
exclusieve lijn met premium thee, puur gericht op de horeca. Kwalitatief 
goede thee, zonder concessies, met beleving. Niet te sterk, maar voor 
iedereen toegankelijk. Dat was het vertrekpunt.” Bart ging op zoek naar een 
geschikte naam, uitstraling, leveranciers en een partij voor de verpakkingen. 

Eigen label Tientime

Die saaie  
kop thee is 
echt passé
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Geen suiker,  
maar echte stukjes fruit

Tientime staat voor 100% verse, biologische thee. 
Zonder enige smaak-, kleur- of geurstof. In de fruitthee 
van Tientime vind je echte stukjes biologische mandarijn 
of mango, niet alleen suiker, zoals bij veel andere merken. 
Sinds de nieuwe wetgeving voor biologische thee 
begin 2022 is ingegaan, moet 97% van álle toegevoegde 
ingrediënten sowieso echt biologisch zijn, wil je het 
predicaat ‘biologische thee’ mogen gebruiken.  

”De thee van Tientime komt van diverse plantages uit 
meerdere landen zoals Vietnam en China.”, vertelt 
Bart. “Omdat we al van oudsher werken met Simon 
Lévelt zijn we meegelift op hun duurzame en 
biologische theeassortiment. We selecteerden uit dat 
assortiment de theevarianten die het best passen bij 
de uitgangspunten van Tientime. We leveren nu losse 
thee en piramidezakjes, maar ook zesvaks theekisten, 
waarin al onze smaken mooi worden uitgelicht.” 

4950 jaar in 10 verhalen



“Ik had de plannen voor de theelijn volledig 
uitgewerkt, inclusief naam, logo, design, noem 
maar op”, vertelt Bart openhartig. “Maar de echte 
uitdaging lag er nog: het overtuigen van pa. Ik had 
op een A4’tje de hele calculatie uitgewerkt en zocht 
eigenlijk nog naar een geschikt moment om de 
plannen aan pa te laten zien. Dat moment kwam 
er, toen ik tijdens een rit naar een klant samen met 
hem achter in de auto zat. Ik liet hem mijn calculatie 
zien en het bedrag onder aan de streep. Dat was 
voldoende voor hem. ‘Ja, doe maar’, zei hij. Ik stond 
werkelijk perplex, want ik keek erg op tegen dit 
moment. Maar het was binnen een minuut geregeld, 
blijkbaar was de timing perfect! Ik denk trouwens 
dat pa ook wel zag dat een theelijn een perfecte 
aanvulling is op ons productenpakket.” 

Binnen een 
minuut geregeld!

De naam ‘Tientime’, die losjes refereert aan 
vantienen, werd verzonnen door Frank Wassenberg 
van grafisch bureau Tikkl. “Toen ik de naam 
eenmaal zag in een opgemaakte advertentieproef, 
wist ik dat deze helemaal klopt!”, aldus Bart. 

Zegen van Maarten
Met de zegen van Maarten kon Bart verder met 
Tientime. Eigenlijk was hij al een heel eind op weg. 
Klanten wisten al dat we achter de schermen bezig 
waren met het opzetten van een theelijn. Bart had 
de reacties gepolst en die waren gelijk goed. Met Van 
Tilburg Mode & Sport in Nistelrode als eerste klant 
had hij direct afzet. “In 2021 startten we met een 
vijftal klanten. Nu, na goed en wel een jaar is dit 
aantal al flink verveelvoudigd!” Via klanten komt 
Bart weer in contact met nieuwe klanten, die ook op 
zoek zijn naar een compleet theeconcept.  

De focus ligt nu op groeien, nieuwe klanten aanboren. 
“Verder zou het super zijn als we op den duur zelf de 
verpakkingen kunnen gaan maken. Dan zijn we ook 
niet zo afhankelijk van grote badges. Verpakken wordt 
nu gedaan in een sociale werkplaats, zo doen we ook 
wat terug voor de maatschappij.” Bovendien heeft Bart 
inmiddels een compleet nieuwe theelijn gelanceerd 
onder de naam ‘1973’, een lijn die niet exclusief op  
de horeca, maar geheel op kantoor is afgestemd.  

“Een private label van simpele envelopjesthee, maar 
wél van dezelfde hoge kwaliteit.”

Toen ik de naam eenmaal 
zag in een opgemaakte 
advertentieproef, wist ik  
dat deze helemaal klopt!
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Scan de QR-code 
en vraag een 
gratis demo aan

En ontdek meer 
op lattiz.nl

Boost je business 
met perfect
melkschuim.
Wist je dat je met Lattiz tijd bespaart? 
Zo krijg je al een perfecte laag melkschuim 
binnen enkele seconden.

Gingerbread
Latte

Serveer kwaliteit

Bespaar tijd 

Verkoop meer



Meer dan 
 alleen koffie

Webshop

Koffie
• Koffiebonen
• Fresh brew
• Instant
• Liquid
• Filterkoffie
• Pads en sachets

Thee
• Theezakjes
• Losse thee
• Automatenthee

Wil je producten bestellen via onze 
webshop, maar heb je nog geen 
webshopaccount? Neem dan contact 
op met één van onze accountmanagers, 
stuur een mail naar info@vantienen.nl 
of bel 085 - 20 20 720

vantienen.nl/webshop

Vantienen wil goeie koffie overal, altijd én voor 
iedereen bereikbaar maken. Daarom kun je altijd 
gemakkelijk en snel bestellen via de webshop. 
Dat gaat verder dan alleen koffie en thee. Op 
de webshop vind je een breed assortiment voor 
kleine & grote bedrijven, scholen, sportkantines 
en zorginstellingen. Ook particulieren 
kunnen hier bestellen. Je hebt alleen een 
webshopaccount nodig.  

Wat is goeie koffie? Dat is persoonlijk. Daarom kijkt 
vantienen samen met de klant naar de wensen vanuit 
vele perspectieven, denk bijvoorbeeld aan smaak, 
variaties en zetsnelheid.

Thee is in de loop der jaren steeds populairder 
geworden. Daarom vind je bij vantienen twee 
unieke theelijnen, voor ieder wat wils.
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Melk suiker cacao
• Melk vloeibaar en cups
• Melkpoeder
• Suiker
• Cacao

Automaat-
benodigdheden
• Jura-onderhoudsproducten 

en accessoires
• Reiniging en ontkalking
• Afvalzakken
• Filterrol en zakjes

Servies bestek  
en accessoires
• Porselein
• Glaswerk
• Bestek
• Serveren en presenteren

Bekers disposables
• Bekers karton
• Bekers kunststof
• Disposables

 
Zoetwaren
• Koffiekoekjes
• Koek
• Chips en hartig
• Chocolade
• Drop en suikerwerken

Koffie
• Koffiebonen
• Fresh brew
• Instant
• Liquid
• Filterkoffie
• Pads en sachets

Papier en  
hygiëne
• Handdoek en poetspapier
• (Toilet)papier
• Zepen en lotions
• Luchtverfrissers

Soep
• Automatensoep
• Soepsachets
• Soep overig

 
Drank
• Frisdrank blik
• Frisdrank glas en petfles
• Bier en wijn
• Drank overige

Thee
• Theezakjes
• Losse thee
• Automatenthee

Schoonmaak-
benodigdheden
• Vaat- en wasbenodigdheden
• Reinigingsartikelen
• Doeken en sponzen
• Overige

5350 jaar in 10 verhalen



Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze kleine 
collectie, in de vorm van tien verhalen die een 
halve eeuw vantienen beschrijven. En zelfs iets 
meer, want vader Tien legde met zijn handelsgeest 
en moeder Jo als steun en toeverlaat al veel eerder 
de basis voor dit florerende bedrijf, dat zoveel 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
koffiemachine en koffie en thee als beleving. 

Uiteindelijk ontkom je er niet aan om ook alvast vooruit te 
kijken. En dat is goed. We hebben met vantienen namelijk ook 
in de toekomst nog iets te bewijzen. Wat ik in ieder geval zeker 
weet is dat dit mooie bedrijf de toekomst heeft. In hoeverre 
en hoe lang ikzelf daar nog deel van uit ga maken, weet ik nu 
nog niet. Binnen enkele jaren zal ik afscheid nemen, zaken 
meer los gaan laten en op de achtergrond ongetwijfeld nog 
als ambassadeur van vantienen mijn ding doen. Ik heb er dan 
veertig jaar of meer op zitten, een groot deel van mijn leven.  
Er komt echter een tijd dat je je moet afvragen of die algemeen 
directeur nog wel voldoet. Anders gezegd: je moet de moed 
hebben om die kerstboom op z’n kop te zetten en vanaf de  
piek te starten met het opnieuw optuigen van de kerstboom.

To be 
contienued
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De toekomst is dan ook aan de volgende generaties Van Tienen. 
Bart heeft zijn plek inmiddels gevonden, net als Rob, de zoon 
van Arie. Wie er verder op welke plek terecht gaat komen zal 
de toekomst uitwijzen. Ik zie intussen aan alles dat die derde 
generatie in ieder geval de drive heeft om van dit bedrijf iets moois 
en blijvends te maken, dat zit nu eenmaal in de Van Tienen-genen. 
Mijn vertrouwen en respect hebben ze in ieder geval. 

We hebben met veel plezier ons verhaal met jullie gedeeld. Ik wens 
iedereen veel succes toe in de toekomst. Het verhaal ‘vantienen’ 
wordt hoe dan ook geconTIENued! 

Maarten van Tienen

Begin van een  
nieuwe generatie

2023
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Landweer 2a  |  5411 LV Zeeland (NB)
Tel. 085 - 20 20 720  |  info@vantienen.nl
vantienen.nl

De koffie móet 
blijven stromen, 

daar doen we 
alles voor!


