
 
 

 
 
 

PERSBERICHT      

Schiedam, 8 juli 2014 

 

Prorest tekent contract met Bidvest Deli XL   

 

Op maandag 30 juni ondertekenden de heer Slootweg, directeur Bidvest Deli XL, de heer 

Bennink, algemeen directeur Prorest Catering en mevrouw Schmits, concernmanager inkoop bij 

Facilicom een driejarig contract voor levering van alle levensmiddelen op de ruim 200 Prorest- 

cateringlocaties in Nederland.  

 
‘Door het faillissement van onze vaste voedingsmiddelenleverancier moest Prorest snel schakelen om 

te voorkomen dat cateringlocaties niet meer werden voorzien van voedingsmiddelen. Binnen twee 

dagen startte de samenwerking met Bidvest Deli XL en werden de Prorest locaties al voorzien van de 

juiste producten’, vertelt Dick Bennink namens Prorest. ‘De - noodgedwongen - snelle opstart van het 

contract bevestigt maar eens te meer dat wij de juiste partij gekozen hebben. In zeer korte tijd en met 

vereende krachten zijn wij er in geslaagd om alle 200 Prorest-locaties te voorzien van alle 

levensmiddelen die benodigd zijn om al onze gasten op de locaties dagelijks te voorzien van een 

gezonde lunch’, besluit Dick Bennink.  

 

Om de driejarige samenwerking kracht bij te zetten, zorgen Dennis Boer (cateringkok Prorest) en Jordy 

Middelbosch (culinair adviseur Deli XL) gezamenlijk voor de culinaire omlijsting in huiselijke sfeer. 

Het contract werd ondertekend in de recent geopende nieuwe Foodyard bij Deli XL in Schiedam. 

 
 
Noot aan de redactie:           

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Prorest Catering 
Wilco van Doorn, Corporate Communicatie 
Karel Doormanweg 4 

3115 JD Schiedam 
Tel.:  010 - 298 1271 
Tel: 06-11393023 

E-mail: wvdoorn@facilicom.nl  
www.prorest.nl 
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Prorest Catering verzorgt het beheer en de exploitatie van bedrijfsrestaurants voor bijna 225 opdrachtgevers. Prorest is actief in 
contractcatering, transportcatering, scholencatering en projectadvisering en heeft circa 650 werknemers in dienst. Het bedrijf is lid van 
Veneca, de Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties. Prorest is in bezit van het ISO 9001-2008 certificaat. De kennis en ervaring is 

opgedaan in vele honderden bedrijfsrestaurants en samengebald in strakke werkmethodieken. Kwaliteit, hygiëne, efficiency en een gedegen 
organisatie zijn daarmee geborgd. Prorest combineert die gedegenheid met een passie voor eten. Zo brengt Prorest gastvrijheid en 
professionaliteit in het bedrijfsrestaurant. Prorest Catering is onderdeel van Facilicom Services Group. 

 
 


