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• Naam organisatie/afdeling
• Productiecode/ THT
• Foto

Een passende oplossing

• Bestelling verplaatsen
• Crediteren
• Naleveren
• Andere oplossing in overleg 

Wij onderscheiden klachten in ‘standaard meldingen’ en ‘dringende klachten’. We spreken 
van een dringende klacht als er in het proces Eten & Drinken iets niet goed is gegaan, waarbij 
een cliënt schade heeft opgelopen, had kunnen oplopen of kan oplopen.

Een dringende klacht moet direct telefonisch worden gemeld bij de klantenservice. 
Indien je een dringende klacht wilt melden buiten kantooruren, maak dan gebruik van ons 
calamiteitennummer 06 - 22797341. Standaard meldingen dien je te melden binnen 24 uur. 

Vermeld bij standaard meldingen en dringende klachten altijd je (organisatie)naam. Bij een 
dringende klacht is het noodzakelijk om een foto met ons te delen. Bij meldingen en klachten 
over de productkwaliteit willen wij graag de productiecode en/of houdbaarheidsdatum weten. 
Wij nemen het product retour voor nader onderzoek. Bewaar dus altijd het product.

Melden

Wanneer neem je contact op?
Als je een product(-en) niet hebt ontvangen, als een product beschadigd is, als een product niet lekker of 
afwijkend is, of als je niet tevreden bent over de kwaliteit of de wijze van afleveren. En natuurlijk alle andere 
opmerkingen of klachten die je graag met ons wilt delen!

De klantenservice maakt onderscheid tussen standaard meldingen en dringende klachten. Uiteraard 
zorgt de klantenservice ervoor dat je probleem wordt opgelost. Bij een incomplete bestelling zoeken 
we samen naar een alternatief. Het uitgangspunt is dat jouw maaltijdvoorziening niet in gevaar komt. 

Oplossen

Alle klantmeldingen worden aangemaakt in ons systeem. Zodoende optimaliseren wij continu onze processen, producten en diensten. Bij standaard 
meldingen gaan wij opzoek naar de oorzaak van de melding. Dit doen wij o.a. door het terugkijken van camerabeelden van het orderverzamelproces 
of testen wij geretourneerde producten. 

Klantenservice geeft hier samen met toeleveranciers en andere afdelingen binnen Holland Food Service opvolging aan. De uitkomsten koppelen wij zo 
snel mogelijk terug.  Wanneer nodig nemen wij na een week nogmaals contact op met de persoon die de melding heeft geplaatst om na te vragen of alles 
naar wens is opgepakt.  Bij een dringende klacht worden de vervolgstappen en acties omtrent borging persoonlijk besproken met de betrokken afdeling.

Terugkoppelen

Vermeld en/of stuur mee:
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Meldingen en klachten 


