


Vendo 336
• Capaciteit max. 336 blik à 33 cl / 120 pet fl es à 50 cl;
• Aantal selecties 7;
• Contract: géén (maar is natuurlijk wel mogelijk);
• Volledig elektronisch;
• Incl. geldwisselsysteem;
• Inclusief koeling;
•  Sweets and Treats zorgt gratis voor full operating inclusief het onderhoud 

en eventuele storingen.

In Nederland zijn dagelijks ruim 4,5 miljoen mensen aanwezig op de 

werkplek tussen 08.30 en 17.30 uur. Deze mensen en ook u moeten 

zich steeds fl exibeler opstellen en maken steeds langere werkdagen. 

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat er een sterke behoefte is aan 

zoetwaar en frisdrank om het prestatie- en algemeen welzijnsniveau

www.sweetsandtreats.nl
voor meer info betreft automaten:

Vendo 550
• 8 lades;
• Capaciteit max 550 blik à 33 cl / 240 pet fl es à 50 cl;
• Aantal selecties 9;
• Contract: géén (maar is natuurlijk wel mogelijk);
• Volledig elektronisch;
• Incl. geldwisselsysteem;
• Inclusief koeling;
•  Sweets and Treats zorgt gratis voor full operating inclusief het onderhoud 

en eventuele storingen.

Vendo 804
• 8 lades;
• Capaciteit max 804 blik à 33 cl / 396 pet fl es à 50 cl;
• Aantal selecties 9;
• Contract: géén (maar is natuurlijk wel mogelijk);
• Volledig elektronisch;
• Incl. geldwisselsysteem;
• Inclusief koeling;
•  Sweets and Treats zorgt gratis voor full operating inclusief het onderhoud 

en eventuele storingen.



Deimos
De Deimos is een oplossing voor locaties zoals zwembaden en sportcentra
met een afzet vanaf 100 items per week en de mogelijkheden tot verkoop van
koek, chips en suikerwerk.
• Alle producten zijn continu gekoeld;
• 24 tot 48 selecties;
• Sweets and Treats zorgt gratis voor full operating, installatie en het onderhoud;
• Contract: géén (maar is natuurlijk wel mogelijk).

Vendo
De oplossing voor locaties met een afzet vanaf 200 items per week. Je ziet ze 
niet voor niets op de meeste scholen, pretparken, stations en vele andere 
locaties. Uit deze automaat worden enkel onze topmerken verkocht, zoals: 
MARS®, SNICKERS®, TWIX®, BOUNTY®, M&M’s® en BALISTO®

•  Per kanaal ontwikkelen wij een assortimentsadvies op maat;
•  Alle producten zijn continu gekoeld;
•  Een grote capaciteit van maar liefst 786 producten;
•  Sweets and Treats zorgt gratis voor de plaatsing, installatie en het onderhoud;
•  Contract: géén (maar is natuurlijk wel mogelijk).

Vdi Choose Bright
Deze vendingmachine heeft een gebalanceerd en gevariëerd productaanbod 
(o.a. snacks, dranken, broodjes, groenten en fruit). Bij de samenstelling van het 
assortiment kan rekening worden gehouden met de wensen van de betreff ende 
locatie.
• Selecties: 41;
• Capaciteit: op basis van huidige indeling – 431 producten;
•  Muntsysteem: een betaalsysteem ‘op maat’ is mogelijk;
• Koeling: inclusief;
• Sweets and Treats zorgt gratis voor de plaatsing, installatie en het onderhoud;
• Contract: géén (maar is natuurlijk wel mogelijk).

gedurende de hele dag op peil te houden. Tevreden personeel is 

natuurlijk in uw belang. Daarnaast wil u er geen extra zorg of 

investering bij. De oplossing is eenvoudig: wij kunnen gratis voor u 

een zoetwaar, frisdrank en/of een Cup-a-Soup automaat plaatsen. 

Daarnaast is ook de service, installatie en onderhoud gratis.



Stand Alone Automaat Cup-a-Soup/Chocomel
• Zeer professionele uitstraling;
• Robuust;
• Kan uitgerust worden met pasjesbetaalsysteem;
• Eén uitgiftepunt voor beker, soep en roerstaafje tegelijkertijd;
• Biedt vier smaken Cup-a-Soup tegelijkertijd + Chocomel;
• Service van de Cup-a-Soup technische dienst;
• In bruikleen.

Cup-a-Soup Stand Alone Automaat
• Zeer professionele uitstraling;
• Robuust;
• Kan uitgerust worden met pasjesbetaalsysteem;
• Eén uitgiftepunt voor beker, soep en roerstaafje tegelijkertijd;
• Biedt vier smaken Cup-a-Soup tegelijkertijd;
• Service van de Cup-a-Soup technische dienst;
• In bruikleen.

Uitgangspunt van onze service is voor u enerzijds geen 
zorgen en/of investeringen en anderzijds voor uw locatie een 
perfecte oplossing die aansluit bij de trend naar decentrale 
voorzieningen, op korte loopafstand van de werkplek. De 
zoetwaar, frisdrank en Cup-a-Soup automaten worden geheel 
vrijblijvend geplaatst: zonder kosten en zonder contract. Een 
van onze medewerkers zorgt vervolgens voor het bijvullen van 
de automaat.

Sweets and Treats
• Full service, een complete verzorging;
• Uitsluitend A-merken;
• Snacks en frisdrank voor elk moment van de dag;
• 24 uur service;
• Ideaal voor uw medewerkers en bezoekers;
• Alle producten zijn prettig geprijsd.

Zoetwaar
• Een ideale aanvulling op de gratis zoetwaren automaat;
• De Vendo is een gratis automaat vanaf 50 personen;
• De VDI is gratis vanaf 100 items per week;
• De Deimos is gratis vanaf 100 items per week;

•  Inclusief alle kosten voor plaatsing, full service, 
onderhoud en eventuele storingen.

Frisdrank
• Een ideale aanvulling op de gratis zoetwaren automaat;
• De Vendo is gratis bij afname van 48 blikjes per week;
•  Inclusief alle kosten voor plaatsing, full service, onderhoud 

en eventuele storingen.

Cup-a-Soup
Bij de Cup-a-Soup automaat betaalt u eenmalig een borg van 
150 euro die u na 30 maanden gebruik van de automaat 
geheel terug krijgt. Bij een automaat met muntsysteem, komt 
er een jaarlijkse service bijdrage bij (max. 250 euro).

Bel of mail voor meer informatie:

Sweets & Treats
Satijnvlinderlaan 7
5691 RT  Son en Breugel
M: info@sweetsandtreats.nl
T: +31 (0)6 24 65 19 93

Cup-a-Soup Automaat
Met deze Cup-a-Soup Stand-alone Duo Automaat kun je zowel een verantwoord soepje als een 
lekkere Chocomel aanbieden. Dus zeg het maar, wat mag het zijn? Met deze extra uitgebreide 
Stand-alone Duo Automaat is er echt voor ieder wat wils. Keuze uit 4 soorten soep en warme Chocomel. 
Dit stoere apparaat werkt verder helemaal automatisch: uitgifte van beker, roerstaafje en soep of 
Chocomel. Uitgerust met een betaalsysteem en een geldwisselaar.

www.sweetsandtreats.nl


