
De lekkerste producten uit uw eigen streek, 
gepresenteerd in verkoopondersteunende  

maatwerkoplossingen.



Streekjuweel Streekproducten Groothandel 
B.V. richt zich op de selectie, inkoop,  
verkoop en distributie van de lekkerste 
streekproducten van eigen bodem.  
Wij fungeren hierin als schakel tussen  
producent en afnemer, om zowel de  
producten als de afnemers te ontzorgen. 
Op deze manier bieden we producenten  
de mogelijkheid om hun producten breed  
in de markt aan te bieden en afnemers  
bieden we de mogelijkheid om te kiezen  
uit een ruim assortiment.

Naast een groot en zorgvuldig samen- 
gesteld assortiment aan streekproducten 
levert Streekjuweel ook verkoopondersteu-
nende activiteiten en presentatieconcepten. 
Allemaal op maat samengesteld. Onze 
jarenlange ervaring in de retail en horeca 
maakt dat wij in staat zijn om optimaal tege-
moet te komen aan uw specifieke wensen. 

Het uitgebreide assortiment van maar 
liefst 1600 producten maakt het mogelijk 
om als ondernemer uw eigen assortiment 
samen te stellen, specifiek afgestemd op 
uw winkelformule en/of doelgroep. Ook is 
het mogelijk om een assortiment op maat 
samen te stellen met producten, die zoveel 
mogelijk afkomstig zijn uit een directe straal 
binnen uw verkooppunt. 

10 redenen om 
te kiezen voor 
Streekjuweel:
•  Keuze uit maar liefst 1600 producten  

uit alle streken van Nederland
•  Invulling assortiment uit uw eigen regio  

of provincie
•  Assortiment specifiek afgestemd op  

uw winkelformule en doelgroep
•  Levering van unieke verkoop-

ondersteunende verkoopmeubels en 
displaykasten

•  Periodieke evaluatie verkoopresultaten 
en waar nodig aanpassen van het 
assortiment

•  Alle producten worden kleinschalig en 
ambachtelijk geproduceerd

•  Alle producten worden geleverd in de 
oorspronkelijke authentieke verpakking

•  Alle producten beschikken over een 
lange (risicoloze) houdbaarheid

•  Alle producten zijn ook leverbaar in  
feest- en themapakketten

•  Altijd een vast aanspreekpunt: 
Streekjuweel

Streekproducten zoals ze bedoeld zijn
Al onze producten worden geleverd in de oorspronkelijke verpakking, onder label van de producent.  
Daardoor zijn de echte en authentieke producten altijd te herleiden naar de bron.De producten in ons  
assortiment zijn met zorg geselecteerd en kenmerken zich door een uitstekende smaak. Die smaak  
komt voort uit de met zorg geproduceerde en geselecteerde grondstoffen en de ambachtelijke artisanale 
bereiding. Allemaal volgens beproefde recepturen die vaak al generaties lang in familiebezit zijn.
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