
Eten & Zo is dé bestelapp van Huuskes 
voor de kleinschalige zorg en biedt alles wat 

woongroepen nodig hebben op het gebied 
van maaltijden en boodschappen

DE VOORDELEN VAN ETEN & ZO
Meest complete assortiment voor de kleinschalige zorg  
Eten & Zo biedt alles wat woongroepen nodig hebben op het

gebied van eten en drinken.

•  Meer dan 6.000 maaltijden en boodschappen in één bestel app

•  Zowel A-merken als Jumbo huismerk

•  Uitgebreide keuze in dieetmaaltijden

•   Groot assortiment zorgartikelen zoals medische voeding en  

professionele schoonmaakartikelen

Gebruiksvriendelijke bestel app
Bestellen met Eten & Zo werkt simpel en snel. Slimme functies, 

duidelijke foto’s en een overzichtelijke lay-out zorgen ervoor dat medewerkers 

tijd besparen en weer plezier krijgen in het bestellen van eten en drinken.

•   Bestel je vaste boodschappen nog sneller met behulp van eigen bestellijsten

•   Altijd inzicht in wat er besteld is door middel van de handige gezamenlijke agenda

•  Grip op budget met behulp van de slimme budgettool

•   Leuke spaaracties, culinaire inspiratie en handige receptenvideo’s

Persoonlijke service en ondersteuning
Huuskes ondersteunt woongroepen met slimme logistiek en persoonlijke 

ondersteuning om hen zodoende te helpen met de organisatie van eten

en drinken. Denk bijvoorbeeld aan:

•   Trainingen en ondersteuning op het gebied van bestellen, 

    regenereren, voedingsveiligheid, gezonde voeding en diëten/allergenen

•  Flexibele leveringen (mogelijk tot in de koelkast)

•  Behulpzame klantenservice en projectmanagers

Bestel 
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Kies uit meer dan 6.000 maaltijden en booschappen



Over Huuskes
Eten & Zo is een concept van Huuskes, de maaltijdproducent en totaalleverancier 

in eten en drinken voor de zorg en bedrijfscatering. Met een assortiment van meer 

35.000 artikelen, die we deels zelf produceren, bedienen we een groot aantal zorg-

organisaties, ziekenhuizen en bedrijfsrestaurants in Nederland. Jarenlange ervaring 

maakt dat we een kennispartner zijn voor onze klanten en hen ondersteunen met 

vernieuwende voedingsconcepten, op maat gemaakte bestelsystemen, slimme 

logistiek en ervaren projectmanagers en accountmanagers.

Meer informatie of klant worden?
Om te kunnen bestellen met Eten & Zo heb je een account nodig. Hiervoor kun je 

contact opnemen met één van onze accountmanagers. Zij komen graag bij je langs 

om Eten & Zo bij je zorgorganisatie te demonstreren en meer te vertellen over onze 

dienstverlening.

Bel 088 38 36 000 om een afspraak 
te maken of ga naar www.etenzo.nl 
voor meer informatie.
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