
1 

 

 
 

 

INFOFICHE SCHOLEN EN VERENIGINGEN 09/2022 - 08/2023 
 
 

Ambachtelijke Producten - Traditionele recepturen - Kwaliteits Ingredienten 
                    Pizza & Bereide pastagerechten - Pasta & Sauzen 

 
 

Waarom een pizza- en pastaslag houden?  
✓ Lekkere maaltijden die iedereen wel lust 
✓ Aankoopprijs voor ouders ligt dicht bij vergelijkbare winkelprijs 
✓ Zeer mooie marge voor de school met ambachtelijke kwaliteitsproducten 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALDASSARI FOODS NV 
SCHEEPSTRAAT 3  -  3630 MAASMECHELEN  -  TEL +32 89 767 567 
Mail : scholen.baldassari@outlook.com / baldassarifoods@hotmail.com  
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Geachte, 
 
Wij danken u voor de interesse in ons bedrijf en onze producten.  Hieronder vindt u informatie over 
onze producten voor een pizza- en pastaslag of een restaurantdag 
 
1. Algemeen 
 
Onze producten : al onze producten worden op ambachtelijke wijze bereid, met de beste ingrediënten.  
Ze worden steeds vers afgeleverd. Indien gewenst kunnen ze dus nog worden ingevroren.   
Ons bedrijf is ACS gecertificeerd, dit is een belangrijk kwaliteitslabel. 
Op aanvraag krijgt u ook een lijst van de allergenen die in onze producten aanwezig zijn. 
 
Proefpakket : bij interesse in een actie kunnen wij, indien gewenst, een proefpakket samenstellen voor 
de organisatoren (leerkrachten, ouderraad, bestuur).   
Dit pakket dient afgehaald te worden bij onze vestiging in Maasmechelen of in Boortmeerbeek op een 
af te spreken uur en datum. Het wordt niet geleverd. 
De kostprijs hiervan bedraagt 60 eur, maar wordt afgetrokken van de factuur bij levering van de actie 
(indien er meer dan één proefpakket wordt geleverd voor een actie zal er wel slechts één proefpakket 
worden afgetrokken van de factuur). 
Dit proefpakket bevat 10 stuks : pizzas, pastagerechten en sauzen (naargelang onze productie) 
 
 
2. Pizza’s – assortiment 
 
Onze pizza’s zijn individueel verpakt in krimpfolie en zijn verkrijgbaar in twee formaten  
(diameter : 25 cm en 30 cm) : 
- Margeritha :   Tomatensaus, mozzarella, kruiden. 
- Bolognese :   Bolognesesaus, mozzarella, kruiden (1). 
- Ham :     Tomatensaus, mozzarella, ham, kruiden. 
- Hawaï :    Tomatensaus, mozzarella, ham, ananas, kruiden. 
- Ham/Champignons :  Tomatensaus, mozzarella, ham, champignons, kruiden. 
- “Chef” - kip/paprika : Tomatensaus, mozzarella, gebraden kippenschijvjes, paprika, kruiden. 
- 4-seizoenen:   Tomatensaus, mozzarella, ham, salami, champignong, artisjok, olijven. 
- 4-kazen :    Tomatensaus, mozzarella, emmenthal, gouda, gorgonzola, kruiden. 
- Vegetarisch :   Tomatensaus, mozzarella, paprika,champignons, rode ui, olijven, kruiden. 
- Salami :    Tomatensaus, mozzarella, salami, kruiden.  
- Spek/ui :     Tomatensaus, mozzarella, gerookt spek, ui, kruiden. 
- Surf & Turf (enkel in 25cm) :  Tomatensaus, mozzarella, gebraden kippenschijvjes, 

scampi (6), paprika, ananas. 
 
(1) Is ook met halal bolognese verkrijgbaar ; dient als aparte referentie te worden besteld 
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3. Pastagerechten en sauzen – assortiment 
 

a) Pastagerechten 
 

Volgende gerechten zijn beschikbaar, op ambachtelijke wijze in eigen huis gemaakt : 
 
Basis pastagerechten 
 

 - Lasagne bolognese chef 400g          (1) 
 - Lasagne gegrilde groenten 425g         ❖ 
 - Lasagne met ricotta/spinazie 425g        ❖ 

- Balletjes met tomatensaus 350g 
- Spaghetti bolognese 500g          (1) 

 - Macaroni ham/kaas 400g 
 - Fusilli primavera 400g           ❖ 
 
 Premium pastagerechten 
 

- Cannelloni ricotta/spinazie 425g         ❖ 

- Tagliatelle met primaverasaus (gegrilde groenten) en scampi (6st) 425g 
- Tagliatelle met prei en roomsaus met zalmmoot 450g     

 - Spaghetti met verse pesto en zongedroogde tomaten (huisrecept) 425g     ❖ 
- Lasagne champignons-room-salsa tartufata-gebraden kippenschijfjes (Inverno) 375g 

 

❖ Vegetarisch (niet vegan) 
(1) Ook halal verkrijgbaar ; dient als aparte referentie te worden besteld 

 
Met onze verpakkingen kunnen deze pastagerechten zowel in een microgolf oven als in een 
traditionele oven klaargemaakt worden.  In een traditionele oven geldt wel de regel dat de temperatuur 
max 200°C mag bedragen en dat er GEEN GRILLFUNCTIE mag gebruikt worden 
 

b) Sauzen en gerechten 
 

De volgende ambachtelijke sauzen en bereidingen zijn eveneens bij ons verkrijgbaar, zeer 
aantrekkelijk in prijs (vs vergelijkbare winkelprijzen) en bieden een interessante marge bij verkoop. 
 
- Bolognesesaus 1 Kg 
 - Videesaus (vol-au-vent) met kip en balletjes 1 Kg 
- Napoletana (tomaten-basilicum) 1 Kg 
- Primaverasaus (met groenten) 1 Kg 

 - Stoofvlees (runds) 1 Kg – Nieuw    - Vissoep 1L - Nieuw 
 

c) Hoe het assortiment kiezen - uit ervaring 
 

Elke school en vereniging is uiteraard vrij om haar assortiment zelf te kiezen. 
Zuiver informatief willen we echter meegeven dat de beste verkoopsresultaten meestal worden 
geboekt met een assortiment van pizzas, pastagerechten en sauzen, o.a. omdat dit allemaal 
verschillende producten zijn die regelmatig door de klanten zelf worden aangekocht.   
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4. Gamma beschikbaar voor een pasta- of restaurantdag 

 
Wij informeren jullie ook graag over onze producten die in aanmerking kunnen komen voor een 
spaghetti- of restaurantdag : 
Hiermee bespaart u een heel pak werk en u kan onze producten aanschaffen aan een prijs per portie 
die heel aantrekkelijk is (zo’n 3 eur voor een portie van 500g, pasta en saus inbegrepen). 

 
a) Verse pasta met eieren - huisgemaakt 
 
- Ambachtelijke pasta met verse eieren (spaghetti, tagliatelle, macaroni, penne, fusili)  

Geleverd in PP bakjes onder beschermde atmosfeer van 1 kg 
 

- Ambachtelijke pasta met verse eieren – voorgekookt [*]  
(spaghetti, tagliatelle, penne, fusili) 
Geleverd in PP bakjes onder beschermde atmosfeer van 1,5 kg 

 
[*] 30 sec in warm water of even in microgolf of rechstreeks te mengen in bain-marie 
 Deze pasta zijn al dente, ze dienen enkel opgewarmd te worden en niet meer gekookt 
 
 
b) Sauzen 

 
 

Geleverd in PP bakjes van 1 kg of van 2,5 kg 
 
 
- Bolognese 
- Napoletana (tomaten/basilicum), Primavera (groenten)     ❖ 
- Arrabiata (pikant), Tomatenroomsaus       ❖ 

 
- 4-Kazen            ❖ 
- Carbonara, Ham & kaassaus 

 
- Pesto della casa (huisrecept)        ❖ 

 
 

❖ Vegetarisch (wel niet vegan) 
 
 

c) Geraspte kaas 
 

Geleverd in zakken van 1 of 2 kg (gouda, emmenthal of mozzarella volgens beschikbaarheid) 
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5. Prijzen, bestelling, levering en betaling 
 

Wij wensen niet aan onze kwaliteit te raken, daarom hebben we ,door de sterke stijging van 
grondstoffen, verpakkingen, energie en brandstof, onze prijzen moeten aanpassen.  

 
5.1. Prijzen schooljaar 2022 - 2023 

 
a) Prijzen pizzas en pastagerechten 

 

Wij beperken vanaf dit schooljaar het aantal pizzas tot 6 soorten pizzas, margherita NIET inbegrepen. 
Dus met margherita erbij kan het aantal soorten max 7 bedragen. 
Opgelet : twee verschillende maten van eenzelfde pizza tellen als twee soorten en niet één 

 

Onze prijzen zijn  inclusief btw, 
    inclusief plastic zakjes voor de verdere verdeling 
 De transportkosten vindt u onder punt c) hierna 

 
De prijzen zijn bedoeld voor het hele schooljaar 2022-2023, echter zouden de werledprijzen (energie, 
grondstoffen) verder uit de hand lopen, dan zou er een nieuwe prijslijst kunnen gelden in 2023. 
  

PIZZAS Onze prijs Richtlijn 
verkoopprijs  

(niet bindend) 

Pizza 25cm – margherita & bolognese 3,30 5,50 – 6,00 

Pizza 25cm – alle andere soorten m.u.v. 4-seizoenen en surf & 
turf  

3,75 6,50 – 7,00  

Pizza 25cm – 4-seizoenen 3,95 7,00 – 7,50 

Pizza 25cm – surf & turf 5,50 8,00 – 9,00 

   

Pizza 30cm – margherita & bolognese 4,45 7,50 – 8,50 

Pizza 30cm – alle andere soorten m.u.v. 4-seizoenen 
(geen surf & turf beschikbaar)  

4,90 8,00 – 9,00 

Pizza 30cm – 4-seizoenen 5,00 8,50 - 9,50 

PASTA EN SAUZEN   

Basis pastagerechten 
- Lasagne bolognese chef 400g 
- Lasagne gegrilde groenten 425g 
- Balletjes met tomatensaus 350g 
- Macaroni ham/kaas 400g 
- Spaghetti bolognese 500g 
- Fusilli primavera 400g 
- Lasagne ricotta spinazie 425g 

 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,95 

 
6,00 – 6,50 
6,00 – 6,50 
6,00 – 6,50 
6,00 – 6,50 
6,00 – 6,50 
6,00 – 6,50 
6,50 – 7,00 

Premium pastagerechten 
- Cannelloni ricotta/spinazie 425g 
- Tagliatelle met primaverasaus en scampi (6st) 425g 
- Tagliatelle met prei en roomsaus met zalmnoot 450g 
- Spaghetti met verse pesto en zongedroogde tomaten  
     (huisrecept) 425g 
- Lasagne champignons-room-salsa tartufata-gebraden  
     kippenschijfjes (Inverno) 375g 

 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

 
5,00 

 
8,00 - 9,50 
8,00 - 9,50 
8,00 – 9,50 
8,00 – 9,50 

 
8,00 – 9,50 

 

Bolognesesaus, napoletanasaus & primaverasaus 1 Kg 5,75 8,50 – 10,00 

Videesaus 1 Kg 6,95 10,00 - 12,00 

Stoofvlees (50% rundsvlees) 1 Kg 10,00 13,00 - 15,00 

Vissoep 1 L 10,00 13,00 - 15,00 

 
Wij melden, zuiver informatief maar op basis van onze ervaring, dat een kortingsysteem (bvb -1 eur per 
stuk vanaf 5/8 stuks) tot hogere verkopen leiden (ongeveer 30-50%)  
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b) Prijzen producten voor restaurantdag 

 

PASTA EN SAUZEN Prijs per kg 

Ambachtelijke pasta met verse eieren (spaghetti, tagliatelle, penne, 
fusili) 

6,00 

Ambachtelijke pasta met verse eieren – voorgekookt [*]  
(spaghetti, tagliatelle, penne, fusili) 

5,00 

Sauzen 
Bolognese – Tomaten/basilicum – Primavera (groenten) -  
Arrabiata (pikant) – Tomatenroomsaus - Diabolique 
4-Kazen - Carbonara – Ham & kaassaus 
Pesto della casa (huisrecept) 

 
5,75 

 
6,50 

11,00 

Geraspte kaas 6,50 

 
 

c) Transportkosten en vrijstellingen 
 

We bieden gratis transport aan wanneer een bepaald bestelbedrag (incl. Btw) wordt bereikt. 
 Door de enorme stijging van de brandstofprijzen hebben we deze moeten verhogen. 

Onze transportkosten en de minimale bestelling voor vrijstelling van transportkosten voor het 
schooljaar 2022-2023 zijn als volgt :  

 

 Postcodes Minimale omzet 
incl. btw voor gratis 

transportkosten 
(eur) 

Transportkosten 
(eur) 

35XX tot 39XX 1.500 125 

   

22XX – 23XX – 24XX 
30XX tot 34XX 
40XX tot 44XX 

1.750 175 

   

1XXX 
20XX – 21XX – 25XX tot 29XX 
45XX tot 49XX 

2.000 200 

   

50XX tot 52XX 
60XX tot 62XX 
90XX tot 93XX 

3.000 300 

   

53XX tot 59XX 
63XX tot 69XX 
7XXX 
94XX tot 99XX 

4.000 350 

   

8XXX 5.000 400 

   

 
 

KORTING BIJ AFHALING 
 
U mag ook de goederen bij ons komen afhalen indien u dit wenst, bvb als u onder de drempel voor 
vrijstelling van transportkosten valt. 
 
Bij afhaling geniet u van een korting voor afhaling van 5% van het bedrag van uw bestelling. 
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5.2. Datum vastleggen, bestelling, levering en betaling + praktische punten 

 
 
a) Datum vastleggen 
 
Een datum dient zo snel mogelijk te worden vastgelegd, onze planning is vrij snel heel druk 
bezet en de enige mogelijke regel voor ons is “eerst vastgelegd, eerst bediend” ... 
Wij kunnen geen opties of reservaties open houden voor scholen of verenigingen. 
 
Indien u reeds bij ons als klant gekend bent krijgt u in het begin van het schooljaar een mail met deze 
infofiche.  Wanneer u ons via onze website contacteert krijgt u deze infofiche toegestuurd, die  
eveneens op de website beschikbaar is. 
 
Wanneer u ons de gekozen datum communiceert krijgt u een bevestiging dat u op die datum in onze 
planning bent opgenomen.  Indien die datum reeds volzet is kijken we samen voor een andere 
mogelijkheid.  Een datum is alleen definitief vastgelegd wanneer u van ons een mail hebt gekregen met 
de bevestiging van de reservatie. 
Wij leveren op dinsdag (dinsdag wel enkel voor bestellingen onder 1.000 stuks), woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag. 

  
b) Bestelling (en eventuele bijbestelling) – opgelet : nieuwe regels 

 
Het plaatsen van een bestelling betekent dat u akkoord gaat met alle richtlijnen en regels die in deze 
infofiche zijn aangegeven, inclusief alle elementen m.b.t. betaling. 
 
De bestelling dient ten laatste doorgegeven te worden op de MAANDAGAVOND van de week 
VÓÓR de week van levering.  Graag altijd het formaat van de pizzas vermelden (25 of 30 cm) 
Deze dient per mail te worden doorgestuurd naar het adres scholen.baldassari@outlook.com 
U krijgt normaal binnen de 24 uur na uw bestelling een mail van bevestiging van ontvangst. 
 
We aanvaarden EEN (gegroupeerde) bijbestelling uiterlijk op DONDERDAGmiddag 12u van de 
week voor levering.  Wij kunnen geen meerdere (of late) bijbestellingen aanvaarden voor eenzelfde 
school,  
 
Samengevat : 
 

 Ma Di Woe Do Vr Za Zo Ma Di Woe Do Vr Za 

         Avond            12u 
      Bestelling       Bijbestelling    ------------- leveringen -------------- 
 
c) Betaling 
 
U krijgt (meestal drie dagen) vooraf een proforma factuur / leveringsbon per mail doorgestuurd. 
De betaling dient ten laatste op tijdstip van levering te gebeuren. 
Dit kan op twee manieren : 
- Contant bij levering (chauffeurs hebben geen terminal voor bankkaarten bij) 
- Per VOORAFGAANDE overschrijving op rekening nummer  

IBAN :  BE92 2350 3625 0023   BIC :   GEBABEBB 
van Baldassari Foods nv, Scheepstraat 3, 3630 Maasmechelen  
Bij overschrijving dient een bewijs van betaling (kopie van pdf van de betaling) vooraf per mail 
worden gestuurd of ten laatste bij levering aan de chauffeur te worden meegegeven. 

 
Bij de levering krijgt u uw leveringsbon en onze factuur.  Deze is  een standaard voor scholen 
en verenigingen.  Indien uw factuur specifiek op naam van een school of een vereniging moet, 
gelieve het dan te melden bij bestelling, met alle nodige details.  Indien blijkt dat het niet is 
doorgegeven zullen we dit rechtzetten, maar de naam op de factuur mag nooit een reden zijn 
om de betaling uit te stellen.  

mailto:scholen.baldassari@outlook.com
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d) Levering en controles 

 
- Graag bij bestelling melding van het uur waar u de levering graag ontvangt.  Wij zullen er steeds 

naar streven om aan het gevraagde tijdstip van levering te voldoen, in functie van onze route. 
Indien het zo is dat we, door files en/of het aantal te leveren scholen en hun respectievelijke ligging, 
ons routeschema moeten aanpassen, zal u vooraf gecontacteerd worden. 
 

- Wij proberen onze scholen zo dicht mogelijk bij het gevraagde uur te leveren. We kunnen dit 
slechts verwezenlijken als onze chauffeur bij de levering geholpen wordt door personeel, ouders 
en/of leerlingen. Wij vragen u daarom ook vriendelijk de nodige hulp te voorzien.  Bij gebrek aan 
enige hulp zullen onze chauffeurs de goederen naast hun wagen voor controle afleveren. 

 
- Het is de verantwoordelijkheid van de school/vereniging om bij levering de aantallen na te kijken 

op basis van de leveringsnota. 
Op elke omdoos staat het product en het aantal aangeduid. 
. Er moet VERPLICHT een controle gebeuren van de geleverde aantallen, zijnde een vergelijking 
van de hoeveelheden op de leveringsnota met de aantallen die op de dozen vermeld worden. 
. U mag eveneens (dit is optioneel) een aantal dozen openen om de vermelde aantallen met de 
inhoud te controleren.  Wij voeren verschillende controles uit bij het inpakken van de goederen. 
Elke doos wordt bij ons twee keer nageteld. 

 
- Er zullen geen verschillen worden aanvaard die bij gebrek aan controle of na het vertrek van onze 

chauffeur worden vastgesteld. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en/of 
verschillen die tijdens of op het einde van de verdeling worden vastgesteld. 
Er worden trouwens systematisch een aantal gratis producten meegeleverd, om eventuële 
problemen tijdens de verdeling op te vangen.  Tip : de meeste scholen en verenigingen bestellen 
een aantal stuks extra om vergissingen bij de verdeling op te vangen. 

 
 

e) Praktische punten 
 

Houdbaarheid (THT) :  
- Verse Pastagerechten, verse pasta, sauzen : min 7 dagen vanaf levering (bewaring op +4°C) 
- Verse Pizza’s : min 3 dagen vanaf levering (bewaring op +4°C) 

 
Vooral in de lentemaanden is het aangeraden de mensen hierop te wijzen of eraan te herinneren. 
Hogere temperaturen hebben een invloed op de houdbaarheid.  Daarom raden wij ook aan max 2-3 
uur voor het uitdelen te laten leveren, tenzij de school of vereniging over koelcellen beschikt, of een 
koel lokaal (geen zon, geen verwarming, max 16-18°C, ...). 
De meeste scholen en verenigingen zijn hieromtrent wel vrij aandachtig. 

 
 

6. Referenties 
 

Op aanvraag geven wij u met plezier enkele referenties.  
Op heden werken jaarlijks meer dan 450 scholen en verenigingen met ons.  

 
 Wij blijven beschikbaar indien u nog verdere informatie zou wensen.. 
 
 Met vriendelijke groeten, 
 Baldassari Foods nv 

 
           Eric Taelemans 

+32 89 767 567 
 +32 475 722 828 
 scholen.baldassari@outlook.com 
 

mailto:scholen.baldassari@outlook.com

