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*LET OP ! Door overbelasting in de gehele transportsector kan uw bestelling vertraagd zijn!

Bestellingen af te halen op maandag t/m vrijdaginfo@horecagoedkoop.nl050 7600 430

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van ons 

assortiment en aanbiedingen? Meld je aan!

E-mailadres

Nieuwsbrief

KVK:    65699467

BTW: NL856221697B01

IBAN:    NL36RABO0154525936

Stavangerweg 49
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Categorieën

‘Dat kan toch veel goedkoper?!’ Precies, waarom meer betalen als u al uw dranken 

en benodigdheden voordelig bij één horeca groothandel in kunt slaan? 

Horecagoedkoop is de goedkoopste horeca groothandel van Nederland. 

Horecabedrijven, kantines, slijteren, evenement of festival organisatoren. Wij bieden 

de laagste prijsgarantie op al onze producten en bieden u daarin een zeer breed en 

divers assortiment. 

Van de lekkerste speciaalbieren in krat tot het goedkoopste bier in fusten en van vele 

soorten frisdrank tot de bekendste merken wijnen uit alle hoeken van de wereld. U 

kunt erop vertrouwen dat we een onafhankelijke leverancier zijn, voor een eerlijke 

prijs. Als drankenhandel en wijnhandel vertegenwoordigen wij geen enkel merk of 

wijnhuis en kunnen u daardoor een gevarieerd en eerlijk aanbod bieden.

Horeca groothandel Horecagoedkoop.nl

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Premium Zachte Pils 
Duits 5% krat 20 x 33cl

10% extra 
zomerkorting

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Pils Blik 
Sixpacks 4x6x33cl

Aanbieding

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Bier fust 50 
liter

Aanbieding

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier blik Tray 
4x6x33cl

Heineken Bier fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

10% extra 
zomerkorting

In de aanbieding

Bekijk onze aanbiedingen

Koopjes
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk koopjes

Bier 
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk bieren

Frisdrank
Voor de lekkerste frisdrank uit 

ons assortiment! 

Bekijk frisdrank

Wijn 
Voor de lekkerste wijn uit ons 

assortiment! 

Bekijk wijnen

Gedistileerd
Voor de lekkerste gedistileerde 

dranken uit ons assortiment! 

Bekijk dranken

Zomerkorting 
Voor de lekkerste biertjes 
uit ons assortiment! 

Pak je korting

Bier            Wijn            Frisdrank            PostMix            Sterke Drank            Food & Koffie            Non-Food            Koopjes            Nieuw       

Waar ben je naar op zoek?# $
0

%

Persoonlijke klantenservice& Voordelige A-merken' Gratis verzending vanaf €750,-( 100% Betrouwbaar) Zakelijk Particulier

Vakkundige klantenservice en 

mogelijkheden voor afhalen van 

maandag t/m vrijdag

Persoonlijke 
klantenservice

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter. 

100%
Betrouwbaar

)

Snelle levering binenn 48 uur* en 

gratis verzending (vanaf €750,- 

exclusief emballage & BTW)

Gratis verzending
vanaf €750.-

(

Laagste prijsgarantie en voordelige 

A-merken & huismerken van A-

kwaliteit

Voordelige 
A-merken

'



Copyright © 2022 Horecagoedkoop.nl    |    Ontwikkeling Mountain IT B.V.    |    Online Marketing Brandmerck

*LET OP ! Door overbelasting in de gehele transportsector kan uw bestelling vertraagd zijn!

Bestellingen af te halen op maandag t/m vrijdaginfo@horecagoedkoop.nl050 7600 430

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van ons 

assortiment en aanbiedingen? Meld je aan!

E-mailadres

Nieuwsbrief

KVK:    65699467

BTW: NL856221697B01

IBAN:    NL36RABO0154525936

Stavangerweg 49

9723 JC Groningen

Contact

Over Horecagoedkoop

Veelgestelde vragen

Klantenservice

Blog

Contact

!

!

!

!

!

Over ons

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Links

Overig

!

!

!

Reviews

"4.1 """"

Lees onze 21 reviews

Bier

Wijn

Frisdrank

Postmix

Sterke drank

Food & Koffie 

Non-Food

Goedkope dranken (Knoopjes)

Nieuw

Kantine

Evenementen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Categorieën

‘Dat kan toch veel goedkoper?!’ Precies, waarom meer betalen als u al uw dranken 

en benodigdheden voordelig bij één horeca groothandel in kunt slaan? 

Horecagoedkoop is de goedkoopste horeca groothandel van Nederland. 

Horecabedrijven, kantines, slijteren, evenement of festival organisatoren. Wij bieden 

de laagste prijsgarantie op al onze producten en bieden u daarin een zeer breed en 

divers assortiment. 

Van de lekkerste speciaalbieren in krat tot het goedkoopste bier in fusten en van vele 

soorten frisdrank tot de bekendste merken wijnen uit alle hoeken van de wereld. U 

kunt erop vertrouwen dat we een onafhankelijke leverancier zijn, voor een eerlijke 

prijs. Als drankenhandel en wijnhandel vertegenwoordigen wij geen enkel merk of 

wijnhuis en kunnen u daardoor een gevarieerd en eerlijk aanbod bieden.

Horeca groothandel Horecagoedkoop.nl

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Premium Zachte Pils 
Duits 5% krat 20 x 33cl

10% extra 
zomerkorting

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Pils Blik 
Sixpacks 4x6x33cl

Aanbieding

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Bier fust 50 
liter

Aanbieding

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier blik Tray 
4x6x33cl

Heineken Bier fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

10% extra 
zomerkorting

In de aanbieding

Bekijk onze aanbiedingen

Koopjes
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk koopjes

Bier 
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk bieren

Frisdrank
Voor de lekkerste frisdrank uit 

ons assortiment! 

Bekijk frisdrank

Wijn 
Voor de lekkerste wijn uit ons 

assortiment! 

Bekijk wijnen

Gedistileerd
Voor de lekkerste gedistileerde 

dranken uit ons assortiment! 

Bekijk dranken

Zomerkorting 
Voor de lekkerste biertjes 
uit ons assortiment! 

Pak je korting

Bier            Wijn            Frisdrank            PostMix            Sterke Drank            Food & Koffie            Non-Food            Koopjes            Nieuw       

Waar ben je naar op zoek?# $
0

%

Bent u particulier, heeft u een feestje thuis, wilt u bestellen 

voor kleinere aantallen of een heerlijk drank cadeau geven? 

Ga dan naar Drankuwel.nl.

Persoonlijke klantenservice& Voordelige A-merken' Gratis verzending vanaf €750,-( 100% Betrouwbaar) Zakelijk Particulier

Vakkundige klantenservice en 

mogelijkheden voor afhalen van 

maandag t/m vrijdag

Persoonlijke 
klantenservice

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter. 

100%
Betrouwbaar

)

Snelle levering binenn 48 uur* en 

gratis verzending (vanaf €750,- 

exclusief emballage & BTW)

Gratis verzending
vanaf €750.-

(

Laagste prijsgarantie en voordelige 

A-merken & huismerken van A-

kwaliteit

Voordelige 
A-merken

'
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Contact

Bestellingen af te halen op maandag t/m 

vrijdag

*

info@horecagoedkoop.nl+

050 7600 430!

‘Dat kan toch veel goedkoper?!’ Precies, waarom 

meer betalen als u al uw dranken en benodigdheden 

voordelig bij één horeca groothandel in kunt slaan? 

Horecagoedkoop is de goedkoopste horeca 

groothandel van Nederland. Horecabedrijven, 

kantines, slijteren, evenement of festival 

organisatoren. Wij bieden de laagste prijsgarantie op 

al onze producten en bieden u daarin een zeer breed 

en divers assortiment. 

Van de lekkerste speciaalbieren in krat tot het 

goedkoopste bier in fusten en van vele soorten 

frisdrank tot de bekendste merken wijnen uit alle 

hoeken van de wereld. U kunt erop vertrouwen dat 

we een onafhankelijke leverancier zijn, voor een 

eerlijke prijs. Als drankenhandel en wijnhandel 

vertegenwoordigen wij geen enkel merk of wijnhuis 

en kunnen u daardoor een gevarieerd en eerlijk 

aanbod bieden.

Horeca groothandel Horecagoedkoop.nl

Pak je korting

Zomerkorting 
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bier
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk bieren

Frisdrank
Voor de lekkerste frisdrank uit 

ons assortiment! 

Bekijk frisdrank

Wijn
Voor de lekkerste wijn uit ons 

assortiment! 

Bekijk wijnen

Gedistielerd
Voor de lekkerste gedistileerde 

dranken uit ons assortiment! 

Bekijk dranken

Koopjes
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk koopjes

In de aanbieding

Bekijk onze aanbiedingen

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

10% extra 
zomerkorting

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

10% extra 
zomerkorting

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

10% extra 
zomerkorting

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

10% extra 
zomerkorting

%

Voordelige A-merken Gratis verzending vanaf €750,-('

3

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

100% Betrouwbaar

)

Laagste prijsgarantie en voordelige A-merken 

& huismerken van A-kwaliteit

Voordelige  A-merken

'

Vakkundige klantenservice en mogelijkheden 

voor afhalen van maandag t/m vrijdag

Persoonlijke klantenservice

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter. 

Biltong salami boudin

Gratis verzending vanaf €750.-

(
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20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Pils Blik 
Sixpacks 4x6x33cl

Sorteren op162 gevonden producten Positie

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Bier fust 50 
liter

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier blik Tray 
4x6x33cl

Heineken Bier fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Pils Blik 
Sixpacks 4x6x33cl

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Bier fust 50 
liter

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier blik Tray 
4x6x33cl

Heineken Bier fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Pils Blik 
Sixpacks 4x6x33cl

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Bier fust 50 
liter

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier blik Tray 
4x6x33cl

Heineken Bier fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Pils Blik 
Sixpacks 4x6x33cl

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Bier fust 50 
liter

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier blik Tray 
4x6x33cl

Heineken Bier fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Categoriebanner 
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk

Goedkoop bier kopen doet u eenvoudig online bij Horecagoedkoop. Wij helpen u graag 

met het maken van de juiste keuze. Door onze jarenlange ervaring als groothandel weten 

wij hoeveel liter bier u in zou moeten slaan voor bijvoorbeeld een festival of evenement. 

Daarbij bieden we een grote keuze uit biermerken. Door dit uitgebreide assortiment 

hebben we altijd het gewenste product voor u in huis. Mocht deze er toch niet 

tussenstaan, neem dan contact met ons op. Bereik ons telefonisch via 050 7600 430 of 

per e-mail op info@horecagoedkoop.nl.

Daarnaast beschikt Horecagoedkoop.nl over een merk-onafhankelijke tapreiniging en een 

technische dienst. Deze staan te allen tijde tot uw beschikking.

Goedkoop bier kopen bij Horecagoedkoop

Bij Horecagoedkoop.nl vindt u hoe dan ook een verfrissende en heerlijke oplossing voor 

als u op zoek bent naar goedkoop bier. Bijvoorbeeld op een festival of evenement dat u 

organiseert, maar ook gewoon voor in het café of een particulier feest. Dat kan tevens met 

ons assortiment in speciaalbier, waarvan we een mooie selectie hebben ingekocht. 

Dus ook voor de bijzondere momenten een goedkoop (speciaal)biertje van de tap of uit 

fles. Met goedkoop bier van Horecagoedkoop bent u verzekerd van een gezellig feest!

Horeca, festival, evenement of feest

Ook voor de scherpste bier aanbiedingen zijn wij uw drankenleverancier. Vele fusten en 

kratten slaat u extra voordelig in bij Horecagoedkoop. Naast de bieren hebben we nog 

meer dranken extra in prijs verlaagd. Klik hier voor de meest recente wijn, fris of bier 

aanbiedingen. Als u geld wilt besparen met het inkopen van drank, bestel dan uw bier 

online bij Horecagoedkoop.

Bier aanbiedingen

Voor goedkoop bier zit u bij Horecagoedkoop meer dan goed. Horecagoedkoop.nl levert 

premium tapbier voor horeca, particulier en evenement – u bespaart hiermee tot wel 50%! 

En als Nederlandse ondernemer bent u uiteraard altijd op zoek naar de beste deal voor 

uw bier. Als ervaren groothandel in dranken kunnen wij u daarbij helpen en voorzien van 

de meest voordelige bieren. In ons assortiment vindt u verschillende biersoorten van de 

grote bierbrouwers. Zo hebben we naast de fusten van huismerken, ook goedkope 

biervaten van Grolsch en andere bekende A-biermerken zoals:

• Amstel

• Heineken

• Hertog Jan

Organiseert u een feest of evenement? Bekijk dan ons merkloos tapbier dat van 

gerenommeerde Nederlandse en Belgische brouwerijen komt. Brouwerijen die ook A-

merken leveren! Ons merkloze tapbier is zeker niet minder van kwaliteit – en terwijl u en 

uw gasten geen verschil proeven, merkt u het wel in uw portemonnee. Horecagoedkoop 

levert vier varianten huismerken tapbier, met elk zijn eigen karakter, waarmee u uitstekend 

voor de dag kunt komen op uw feest, evenement en zelfs in uw horecabedrijf!

Kijkt u voor de actuele prijzen bij Keizerskroon, Gildepils en Konrad.

Goedkoop bier

Categoriebanner 
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk

!Bent u particulier, heeft u een feestje thuis, wilt u bestellen voor kleinere aantallen of een heerlijk drank cadeau geven? 

Ga dan naar Drankuwel.nl.

Selectie verfijnen

Categorie: Bier

Fusten / Vaten

Kratten

Blikjes

Aanbiedingen

,

,

,

,

Gedistileerd

Geen ( 84 )

Binnenland ( 24 )

,

,

Prijs

€900€ 0

Home           Bier !

Bier            Wijn            Frisdrank            PostMix            Sterke Drank            Food & Koffie            Non-Food            Koopjes            Nieuw       

Waar ben je naar op zoek?# $
0

%

Persoonlijke klantenservice Voordelige A-merken Gratis verzending vanaf €750,- 100% Betrouwbaar& ' ( )

Vakkundige klantenservice en 

mogelijkheden voor afhalen van 

maandag t/m vrijdag

Persoonlijke 
klantenservice

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter. 

100%
Betrouwbaar

)

Snelle levering binenn 48 uur* en 

gratis verzending (vanaf €750,- 

exclusief emballage & BTW)

Gratis verzending
vanaf €750.-

(

Laagste prijsgarantie en voordelige 

A-merken & huismerken van A-

kwaliteit

Voordelige 
A-merken

'
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Contact

Bestellingen af te halen op maandag t/m 

vrijdag

*

info@horecagoedkoop.nl+

050 7600 430!

Voor goedkoop bier zit u bij Horecagoedkoop meer 

dan goed. Horecagoedkoop.nl levert premium tapbier 

voor horeca, particulier en evenement – u bespaart 

hiermee tot wel 50%! En als Nederlandse 

ondernemer bent u uiteraard altijd op zoek naar de 

beste deal voor uw bier. Als ervaren groothandel in 

dranken kunnen wij u daarbij helpen en voorzien van 

de meest voordelige bieren. In ons assortiment vindt 

u verschillende biersoorten van de grote 

bierbrouwers. Zo hebben we naast de fusten van 

huismerken, ook goedkope biervaten van Grolsch en 

andere bekende A-biermerken zoals:

• Amstel

• Heineken

• Hertog Jan

Organiseert u een feest of evenement? Bekijk dan 

ons merkloos tapbier dat van gerenommeerde 

Nederlandse en Belgische brouwerijen komt. 

Brouwerijen die ook A-merken leveren! Ons merkloze 

tapbier is zeker niet minder van kwaliteit – en terwijl 

u en uw gasten geen verschil proeven, merkt u het 

wel in uw portemonnee. Horecagoedkoop levert vier 

varianten huismerken tapbier, met elk zijn eigen 

karakter, waarmee u uitstekend voor de dag kunt 

komen op uw feest, evenement en zelfs in uw 

horecabedrijf!

Kijkt u voor de actuele prijzen bij Keizerskroon, 

Gildepils en Konrad.

Goedkoop bier

Bij Horecagoedkoop.nl vindt u hoe dan ook een 

verfrissende en heerlijke oplossing voor als u op zoek 

bent naar goedkoop bier. Bijvoorbeeld op een festival 

of evenement dat u organiseert, maar ook gewoon 

voor in het café of een particulier feest. Dat kan 

tevens met ons assortiment in speciaalbier, waarvan 

we een mooie selectie hebben ingekocht. 

Dus ook voor de bijzondere momenten een goedkoop 

(speciaal)biertje van de tap of uit fles. Met goedkoop 

bier van Horecagoedkoop bent u verzekerd van een 

gezellig feest!

Horeca, festival, evenement of feest

Ook voor de scherpste bier aanbiedingen zijn wij uw 

drankenleverancier. Vele fusten en kratten slaat u 

extra voordelig in bij Horecagoedkoop. Naast de 

bieren hebben we nog meer dranken extra in prijs 

verlaagd. Klik hier voor de meest recente wijn, fris of 

bier aanbiedingen. Als u geld wilt besparen met het 

inkopen van drank, bestel dan uw bier online bij 

Horecagoedkoop.

Bier aanbiedingen

Goedkoop bier kopen doet u eenvoudig online bij 

Horecagoedkoop. Wij helpen u graag met het maken 

van de juiste keuze. Door onze jarenlange ervaring 

als groothandel weten wij hoeveel liter bier u in zou 

moeten slaan voor bijvoorbeeld een festival of 

evenement. Daarbij bieden we een grote keuze uit 

biermerken. Door dit uitgebreide assortiment hebben 

we altijd het gewenste product voor u in huis. Mocht 

deze er toch niet tussenstaan, neem dan contact met 

ons op. Bereik ons telefonisch via 050 7600 430 of 

per e-mail op info@horecagoedkoop.nl.

Daarnaast beschikt Horecagoedkoop.nl over een 

merk-onafhankelijke tapreiniging en een technische 

dienst. Deze staan te allen tijde tot uw beschikking.

Goedkoop bier kopen bij 
Horecagoedkoop

Categoriebanner
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk

Categoriebanner
Voor de lekkerste biertjes uit 

ons assortiment! 

Bekijk

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Home           Bier !

Selectie verfijnen

Positie

162 gevonden producten

%

Voordelige A-merken Gratis verzending vanaf €750,-('

3

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

100% Betrouwbaar

)

Laagste prijsgarantie en voordelige A-merken 

& huismerken van A-kwaliteit

Voordelige  A-merken

'

Vakkundige klantenservice en mogelijkheden 

voor afhalen van maandag t/m vrijdag

Persoonlijke klantenservice

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter. 

Biltong salami boudin

Gratis verzending vanaf €750.-

(
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*LET OP ! Door overbelasting in de gehele transportsector kan uw bestelling vertraagd zijn!

Bestellingen af te halen op maandag t/m vrijdaginfo@horecagoedkoop.nl050 7600 430

Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van ons 

assortiment en aanbiedingen? Meld je aan!

E-mailadres

Nieuwsbrief

KVK:    65699467

BTW: NL856221697B01

IBAN:    NL36RABO0154525936

Stavangerweg 49

9723 JC Groningen

Contact

Over Horecagoedkoop

Veelgestelde vragen

Klantenservice

Blog

Contact

!

!

!

!

!

Over ons

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Links

Overig

!

!

!

Reviews

"4.1 """"

Lees onze 21 reviews

Bier

Wijn

Frisdrank

Postmix

Sterke drank

Food & Koffie 

Non-Food

Goedkope dranken (Knoopjes)

Nieuw

Kantine

Evenementen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Categorieën

In winkelwagen40xexcl. BTW€ 12,99

Of koop 40 en bespaar 5%

In winkelwagen1xexcl. BTW€ 13,65

Op voorraad -  SKU 11017

Hertog Jan krat 24x30cl is een stevig goudblond bier met een mooie dichte 

schuimkraag, vol van smaak en met een aangenaam bittere afdronk. Bij voorkeur 

te drinken op een temperatuur van drie graden. Horecagoedkoop.nl levert u deze 

premium kwaliteit pilsener voor een zeer scherpe prijs! Bekijk details

In het kort

Hertog Jan Bier Krat 24x30 cl

--

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Premium Zachte Pils 
Duits 5% krat 20 x 33cl

10% extra 
zomerkorting

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Pils Blik 
Sixpacks 4x6x33cl

Aanbieding

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Hertog Jan Bier fust 50 
liter

Aanbieding

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier blik Tray 
4x6x33cl

Heineken Bier fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

10% extra 
zomerkorting

Gerelateerde producten

Hertog Jan krat 24x30cl is een stevig goudblond bier met een mooie dichte schuimkraag, 

vol van smaak en met een aangenaam bittere afdronk. Bij voorkeur te drinken op een 

temperatuur van drie graden. Horecagoedkoop.nl levert u deze premium kwaliteit pilsener 

voor een zeer scherpe prijs!

Hertog Jan wordt gebrouwen in Arcen, in ons eigen Limburg, en is ontstaan uit een 

samenwerking van vier bevriende brouwers. In het begin van de vorige eeuw besloten zij 

gezamenlijk een ondergistend bier (pilsener) te gaan brouwen. Zo'n zeven decennia later 

werden hier een aantal speciaalbieren aan toegevoegd. Inmiddels omvat het merk Hertog 

Jan maar liefst negen verschillende bieren, van lichte tot zwaardere bieren.

De brouwers van Hertog Jan hanteren een stelregel: simpelweg het beste bier willen 

brouwen. Veel bierliefhebbers erkennen de kwaliteit van een Hertog Jan.

Details over het product

Is sterke drank?

Inhoud 

Aantal per verpakking

Merk

SKU

Nee

30cl

24

Hertog Jan

SKU 11017

Hertog Jan krat 24x30cl

Hertog Jan Pilsener wordt gebrouwen van zacht water uit de Eiffel en uit de Ardennen (de 

zuiverheid van het bier), zorgvuldig geselecteerde hop (de bitterheid van het bier) en 

gerstemout (de ziel van het bier). Daaraan worden voor de body van het bier toegevoegd 

verschillende granen (tarwe, rogge, haver of rijst) of mais.

Hertog Jan deelt graag haar kennis over bier. Om hun website vind u alles over 

'zythologie' – de studie van bier. Wist u bv. dat de Egyptenaren in het verleden bier 

gebruikten voor zo'n 100 medicinale doeleinden? En dat wij het aan onze Romeinse 

overheersers te danken hebben, dat wij hier in Noord-Europa nu ook volop van bier 

kunnen genieten? Pas na de start van onze jaartelling zijn wij zelf begonnen te brouwen...

Zorgvuldig gebrouwen

Home           Paulaner Hefe Weiss Fust 30L !

Bier            Wijn            Frisdrank            PostMix            Sterke Drank            Food & Koffie            Non-Food            Koopjes            Nieuw       

Waar ben je naar op zoek?# $
0

%

Persoonlijke klantenservice Voordelige A-merken Gratis verzending vanaf €750,- 100% Betrouwbaar& ' ( )

Vakkundige klantenservice en 

mogelijkheden voor afhalen van 

maandag t/m vrijdag

Persoonlijke 
klantenservice

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen 

cupim brisket ground round turkey 

frankfurter. 

100%
Betrouwbaar

)

Snelle levering binenn 48 uur* en 

gratis verzending (vanaf €750,- 

exclusief emballage & BTW)

Gratis verzending
vanaf €750.-

(

Laagste prijsgarantie en voordelige 

A-merken & huismerken van A-

kwaliteit

Voordelige 
A-merken

'
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!

!

!

!

!
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Inschrijven

Wil je op de hoogte blijven van ons 

assortiment en aanbiedingen? Meld je aan!

E-mailadres

Nieuwsbrief

! "

Copyright © 2022 Horecagoedkoop.nl    

Ontwikkeling Mountain IT B.V.  

Online Marketing Brandmerck

*LET OP ! Door overbelasting in de gehele 

transportsector kan uw bestelling vertraagd zijn!

KVK: 65699467

BTW: NL856221697B01

IBAN: NL36RABO0154525936

Stavangerweg 49

9723 JC Groningen

Contact

Bestellingen af te halen op maandag t/m 

vrijdag

*

info@horecagoedkoop.nl+

050 7600 430!

Home           Bier !

Hertog Jan Bier Krat 
24x30 cl

Op voorraad - SKU 11017

In winkelwagen

1xexcl. BTW€ 13,65

In winkelwagen

40xexcl. BTW€ 12,99

Of koop 40 en bespaar 5%

In het kort

Hertog Jan krat 24x30cl is een stevig goudblond bier 

met een mooie dichte schuimkraag, vol van smaak en 

met een aangenaam bittere afdronk. Bij voorkeur te 

drinken op een temperatuur van drie graden. 

Horecagoedkoop.nl levert u deze premium kwaliteit 

pilsener voor een zeer scherpe prijs! Bekijk details

Details over het 
product

Is sterke drank?

Inhoud 

Aantal per verpakking

Merk

SKU

Nee

30cl

24

Hertog Jan

SKU 11017

Hertog Jan krat 24x30cl is een stevig goudblond bier 

met een mooie dichte schuimkraag, vol van smaak en 

met een aangenaam bittere afdronk. Bij voorkeur te 

drinken op een temperatuur van drie graden. 

Horecagoedkoop.nl levert u deze premium kwaliteit 

pilsener voor een zeer scherpe prijs!

Hertog Jan wordt gebrouwen in Arcen, in ons eigen 

Limburg, en is ontstaan uit een samenwerking van 

vier bevriende brouwers. In het begin van de vorige 

eeuw besloten zij gezamenlijk een ondergistend bier 

(pilsener) te gaan brouwen. Zo'n zeven decennia later 

werden hier een aantal speciaalbieren aan 

toegevoegd. Inmiddels omvat het merk Hertog Jan 

maar liefst negen verschillende bieren, van lichte tot 

zwaardere bieren.

De brouwers van Hertog Jan hanteren een stelregel: 

simpelweg het beste bier willen brouwen. Veel 

bierliefhebbers erkennen de kwaliteit van een Hertog 

Jan.

Hertog Jan krat 24x30cl

Hertog Jan Pilsener wordt gebrouwen van zacht 

water uit de Eiffel en uit de Ardennen (de zuiverheid 

van het bier), zorgvuldig geselecteerde hop (de 

bitterheid van het bier) en gerstemout (de ziel van 

het bier). Daaraan worden voor de body van het bier 

toegevoegd verschillende granen (tarwe, rogge, 

haver of rijst) of mais.

Hertog Jan deelt graag haar kennis over bier. Om hun 

website vind u alles over 'zythologie' – de studie van 

bier. Wist u bv. dat de Egyptenaren in het verleden 

bier gebruikten voor zo'n 100 medicinale doeleinden? 

En dat wij het aan onze Romeinse overheersers te 

danken hebben, dat wij hier in Noord-Europa nu ook 

volop van bier kunnen genieten? Pas na de start van 

onze jaartelling zijn wij zelf begonnen te brouwen...

Zorgvuldig gebrouwen

Gerelateerd

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

Heineken Bier 
fust 50 L

20 x 33 cl

€ 9,99 

€ 8,99

%

Voordelige A-merken Gratis verzending vanaf €750,-('

3

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round 

100% Betrouwbaar

)

Laagste prijsgarantie en voordelige A-merken 

& huismerken van A-kwaliteit

Voordelige  A-merken

'

Vakkundige klantenservice en mogelijkheden 

voor afhalen van maandag t/m vrijdag

Persoonlijke klantenservice

&

Bacon ipsum dolor amet burgdoggen cupim 

brisket ground round turkey frankfurter. 

Biltong salami boudin

Gratis verzending vanaf €750.-

(


