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Veilige, maar vooral hygiënische  
geldafhandeling in bakery nu mogelijk
Eerste Safepay-automaat bij bakery Per Szè in tankstation

taNkshops	 Willem-Paul de Mooij

UTRECHT - Medewerkers van 
bakeries maken niet alleen 
broodjes klaar, maar doen ook de 
betalingshandelingen met cash-
geld. Eigenlijk niet zo hygiënisch, 
vindt ondernemer Johan Teunissen 
van Shell De Wetering in Utrecht. 
Daarom test hij een Safepay-
automaat voor inname en terug-
gave van cash geld. De eerste bij 
een bakery.

De automaat is sinds enkele 
weken bij Shell De Wetering in 
bedrijf. Paul Bouman van Afetto 
Instore realiseerde bij Teunissen het 
bakery- en foodconcept Per Szè en 
nam daarbij direct het Safepay-sys-
teem mee. Dat systeem voor de 
afhandeling van cash geld bestaat al 
een aantal jaren en wordt vooral 
gebruikt om de veiligheid in 
tankstations te vergroten. Het 
apparaat neemt namelijk zowel 
munt- als briefgeld in en geeft 
automatisch het wisselgeld terug. De 
kassamedewerkers kunnen dus ook 
niet meer bij het geld, waardoor 
bijvoorbeeld overvallers geen kans 
van slagen hebben. Daarnaast wordt 
interne fraude ermee tegengegaan, 
want kasverschillen zijn niet meer 
mogelijk.

Hygiëne
Maar bij de bakery is het Teunis-

sen niet alleen om de veiligheid te 
doen. Teunissen: “Het gaat mij 
namelijk ook om de hygiëne. Alleen 

handschoenen dragen is in mijn 
optiek schijnveiligheid als ook het 
geld ermee wordt aangepakt. Door 
het Safepay-systeem heeft de 
bakerymedewerker zelf geen contact 
meer met het munt- en briefgeld. 
Klanten voeren dit zelf in.” In totaal 
heeft Tokheim met Safepay nu vijf 
systemen in totaal, maar dan bij de 
kassa’s. Shell test momenteel 
verschillende betalingssystemen, 
waarvan Safepay er één is.

Verse broodjes
De Safepay-automaat is geïnte-

greerd in het piepjonge bakerycon-
cept Per Szè. Dit is namelijk de 
tweede shop met dit concept, de 
eerste staat bij tankstation Rotonde 
aan de A27 bij Meerkerk. Bouman: 

“Bij Shell De Wetering draait het nu 
twee maanden. Het is een fris 
concept waarbij verse producten 
centraal staan.” Broodjes worden 
voor het oog van de klant vers 
bereid en de sinaasappelsap wordt 
ter plekke geperst. In de counter zit 
ook een ijsbak waar de flesjes sap 
lekker koud in gepresenteerd 
kunnen worden. Het koffieconcept 
is overigens niet van Per Szè, maar 
van Lekkerland en draagt de naam 
en uitstraling van Piacetto. De 
automaat staat op een draaibare 
schijf zodat zowel de klant deze zelf 
kan bedienen, maar ze kan ook 
worden bediend door het personeel. 

Voor ondernemer Johan Teunis-
sen zitten er grote voordelen aan, 
omdat hij met dit concept volledig 

vrij is in de keuze van een groot-
handel. “Ik kan de bulk zelf 
inkopen. Alleen de kleding, de 
bakjes waarin ik de snacks in 
serveer, het brood en beleg komen 
van Per Szè.” Bouwman: “Dat is 
belangrijk, want het onderscheid 
zit hem namelijk in de aanpak van 
communicatie en marketing.” 
Teunissen zoekt overigens naar tal 
van manieren om zijn shopomzet 
te verhogen. Zo heeft hij inmiddels 
ook een afhaalservice voor brood-
jes. Nu gaat dat telefonisch of via de 
shop, maar daar komt straks een 
bestelsite bij. “Het begint te 
groeien. Dat soort zaken heb je 
nodig om rendement te krijgen, 
want met alleen benzineverkoop 
red je het helaas allang niet meer.”

CoNVENIENCE	  Joost Agterhoek

NIEUWVEEN - De nieuwe focus 
van AH to go op kleinere winkels, 
een beperkter assortiment en 
meer directe consumptie zal in 
Nederland volgens experts een 
doorslaand succes worden. De 
geplande uitrol van 150 nieuwe 
vestigingen in heel Europa is niet 
volgens iedereen direct haalbaar. 
“Of het rendabel blijkt, is nog de 
vraag.”

Begin volgend jaar opent de eerste 
vestiging volgens de nieuwe 
formule. Op dit moment kennen AH 
to go-winkels een oppervlakte van 
tussen de 40 en 200 vierkante meter, 
de nieuwe afmetingen zijn 50 tot 
150 vierkante meter. Waar het 
assortiment eerder 1200 sku’s telde, 
wordt dit in het nieuwe format 
verkleind naar 700. Door de focus 
van food for now en food for later te 
beperkten naar food for now, 
verwacht Ahold dat de verkoop per 
vierkante meter stijgt van 140 tot 
1.350 euro naar 150 tot 1.500 euro. 
Daarbij is het streven om in Europa 
150 nieuwe vestigingen te openen, 
onder andere in België en Duitsland, 
om zo in 2016 tot 200 AH to 
go-winkels te komen.

Verse maaltijden
Zelfstandig retailadviseur Erik 

Hemmes verwacht dat de nieuwe 
AH to go winkels het principe ‘to 
pay and to stay’ zullen volgen. “Daar 
is ook buiten Albert Heijn veel 
interesse naar. Een goed voorbeeld 
zie je in Amsterdam waar een HEMA 
en AH to go in dezelfde straat 
gevestigd zijn. Klanten bij HEMA 
worden warm verwelkomd en door 
de aanwezigheid van stoelen en 
krukken uitgenodigd om het eten of 
drinken dat ze kopen, ter plekke te 
gebruiken. Ik voorspel dat de 
ontwikkeling van AH to go daarheen 
gaat.” Verder verwacht Hemmes dat 
het assortiment van de to go winkels 
per locatie vastgesteld zal worden. 
“Een logische toevoeging zou zijn 
dat er maaltijden te koop zijn die 
klanten in de winkel kunnen 
opwarmen. DekaVers doet dit ook en 

eerder al Stamppot to go.” De 
doelstelling van Ahold om in 2016 in 
heel Europa 200 AH to go’s te 
voeren is volgens Hemmes zeker 
haalbaar. “Als ze echt willen, is dat 
een realistisch doel. AH to go is als 
formule knap rendabel. De huur van 
de panden is fors, maar de omzetten 
zijn torenhoog en ik schat de 
gemiddelde marge op veertig 
procent. Daarbij is het een formule 
waarvan je weet dat het internatio-
naal scoort, dat hebben concepten 
zoals Tesco Metro en Tesco Express 
wel bewezen. Daarbij zijn deze 
oppervlaktes makkelijker te 
bemachtigen dan die voor een super-
markt. Er is veel leegstand door de 
slechte economie en internetver-
koop. Er is nog nooit zo’n goed 
moment geweest voor een uitrol”, 

aldus Hemmes. Hoewel de winkel-
formule erg sterk is, vindt senior 
consultant bij adviesbureau Retail 
Management Center (RMC) Edward 
Buitelaar, het doel van 200 winkels 
ambitieus. “Het concept zal uitge-
kristalliseerd moeten worden en dat 
zal flink wat tijd kosten. In Duits-
land wordt het een geval van ‘trial 
and error’, aangezien de Duitse 
consument behoorlijk verschilt van 
de Nederlandse. Het juiste assorti-
ment moet op basis van de lokale 
smaak en gewoonte opgebouwd 
worden. Rekenkundig is de doelstel-
ling haalbaar, of het rendabel blijkt 
is een ander verhaal.” 

Sterk
De vernieuwde strategie van AH 

to go vindt Buitelaar wel sterk. 

“Ahold wil zo meer op A1-locaties 
zitten en de focus op eat now 
leggen. Die ontwikkeling zien we 
over de hele breedte bij retailers, ze 
willen daar zijn waar de consument 
is in plaats van de consument naar 
hen toe te laten komen. Het 
verkrijgen van die locaties wordt 
nog een issue. De hogere winkel-
leegstand is namelijk niet aan de 
orde op deze A1 locaties en de 
locaties zijn dus zeer beperkt.” In 
de Nederlandse markt denkt 
Buitelaar dat er zeker ruimte is voor 
een groei van AH to go. “Ze betre-
den met hun nieuwe focus het 
marktgebied van de fastservicesec-
tor. Ik verwacht dat ze wel een hap 
uit die taart gaan pakken, de 
formule heeft zichzelf in het 
verleden immers bewezen.”

‘Nieuwe richting AH to go succesplan, Europese uitrol twijfelachtig’

Experts positief over focus AH to go en nadruk op convenience

‘Eerlijke’ info via app

Ook kinder-
arbeid achter 
de QR-code
tEChNoLoGIE	 André van der Vlerk

BRUSSEL - Achter de QR-code die 
op steeds meer verpakkingen van 
levensmiddelen wordt afgebeeld, 
gaat over anderhalf jaar een schat 
aan informatie schuil. Mogelijk 
zelfs of er in het productieproces 
van het artikel kinderarbeid bij aan 
te pas kwam. 

In Brussel werd vorige maand het 
startsein gegeven van het Food 
Information Technology Initiative 
(FITI), een project onder voorzitter-
schap van Herman de Koëter, de 
voormalige baas van de Europese 
autoriteit op het terrein van 
voedselveiligheid EFSA. Initiatiefne-
mers onder leiding van De Koëter 
willen in 2013 een nieuwe app 
uitbrengen die QR-codes op verpak-
kingen scant. In één oogopslag moet 
dan alle productinformatie duidelijk 
worden. Dat kan behalve over 
kinderarbeid ook gaan over de 
aanwezigheid van genetisch 
gemodificeerde organismen en het 
aantal kilometers dat de grondstof-
fen voor het betreffende product 
hebben afgelegd. 

Meer geld
De hoogte van de financiële 

middelen is bepalend voor de 
hoeveelheid informatie, zegt De 
Koëter. “Wil je bijvoorbeeld ook 
laten zien wat de carbon footprint is 
van een ons achterham, dan zullen 
we over meer geld moeten beschik-
ken.”      

Ahold wil de komende jaren 150 nieuwe 

vestigingen openen in Europa. Speerpunt 

hierbij is Duitsland.

De focus van de nieuwe inrichting van de 

formule komt te liggen op convenienceproduc-

ten. 

Het bestaande assortiment in de filialen van 

AH to go wordt verkleind van 1200 naar 700 

sku’s.

De nieuwe AH to go-winkels zijn kleiner van 

opzet dan de huidige vestigingen. De eerste 

nieuwe winkel opent begin 2012.

Paul Bouman van Affetto Instore demonstreert de Safepay-machine bij 

Per Szè. De bakerymedewerker hoeft het geld niet meer aan te raken, wat 

de hygiëne vergroot.

Het Per Szè-concept zoals dat nu twee maanden draait bij Shell De 

Wetering in Utrecht. Ondernemer Johan Teunissen is er meer dan 

tevreden over.
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