
 

 

HFDV Studiereis  
vrijdag 21 juni 2019 

afspraak donderdagavond in Maastricht  
     

DAILY FRESH FOOD 
 

 
 

 

  

 

 

 

Inhoud 
Daily Fresh Food staat voor eten en drinken dat de kwaliteit van leven verbetert.  

Better food, better life 

Wilt u uw blik verruimen,  kennis en inspiratie opdoen bij één van de meest interessante voedselbedrijven 
uit de Benelux  en specialist in het segment bereide maaltijden voor de zorg en even achter de schermen van 
hun klanten uit de zorgsector kijken?  Mis deze studiereis dan niet en ga met ons mee op  

vrijdag 21 juni  2019. 
Buiten het feit dat u de gelegenheid krijgt om een erg modern en innovatief bedrijf te bezoeken, bieden we u 
ook uitleg rond nieuwe voedingstechnologieën, de facilities in de zorginstellingen op het programma, … 

Ambachtelijk produceren doet Daily Fresh Food al sinds 1936. Betrouwbaar en veilig eten is voor dit bedrijf 
een voorwaardelijkheid.  Het is dan ook ISO-22000 gecertifieerd, een internationaal erkende vorm in 
zogenaamde voedselveiligheid managementsystemen. Men is er continu bezig met productontwikkeling en 
werken op maat van de klant. 

De verplaatsing naar Maastricht en terug is niet inbegrepen. We rijden met  personenwagens, ofwel rijdt u 
zelf, ofwel is er mogelijkheid tot carpoolen per provincie.  Voor de rest zorgen HFDV  en Daily Fresh Food.  

Mis dit niet! 



 

 

Programma     

          Donderdag 20 juni 2019 

18u00 
Inchecken en samenkomst in hotel 

Kasteel Vaeshartelt, Weert 9, 6222 Maastricht, Nederland. 
Daarna diner aangeboden door HFDV om 19u00. 

Er is een shuttle-service in het hotel. 

 

          Vrijdag 21 juni 2019 

09u00 
Vertrek uit hotel 

 
 

10u00 
Bezoek Daily Fresh Food, Geleen 

Rondleiding productie 
Uiteenzetting concept sous-vide, toegevoegde waarde 

van kant-en-klaar aankopen in de zorg 

 
 

12u00 
Lunch met producten van Daily Fresh Food 

 
 

14u30 
Bezoek Viecuri Hospitaal, Venlo 

Rondleiding facilitaire dienst 

 
 

16u00 
Bezoek Zuyderlandt ziekenhuis, Heerlen 

Rondleiding facilitaire dienst 

 
 

17u00 
Vertrek naar België 

 

  



 

 

Concrete informatie 

I. Prijs  
€ 80,-  (hotel, diner, ontbijt, bezoek, lunch) 
of € 20,- (zonder overnachting en aankomst op vrijdag) 
Betalen na ontvangst factuur - aub vooraf  
PO-nummer doorgeven indien nodig 

II. Datum en locatie  
Donderdag 20.06.2019 en vrijdag 21.06.2019 
Hotel Kasteel Vaeshartelt, Weert 9, 6222 Maastricht, NL 
Daily Fresh Food, Vouersweg 111, 6161 Geleen, NL 

III. Inschrijven 
via mail aan info@hfdv.be 
vermeld aub ook: 

 je gsm-nummer  
 of je deelneemt aan het diner en 
 of je overnachting wenst op 20.06 

IV. Uiterste inschrijvingsdatum 
10 juni 2019 
 

Belangrijk 
 Maximum aantal deelnemers: 20  
 Volgorde van aanmelden telt. Wie uit de boot valt, komt op een reservelijst te staan. 
 Carpoolen mogelijk, gewoon even laten weten bij inschrijving 
 Annuleren na 15.06 of no show = € 80 of € 20 (afhankelijk van hotelreservatie of niet) 

 
Uw HFDV-bestuur 

mailto:info@hfdv.be
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