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Samen staan we sterker! Met ruim 240 afdelingsbesturen bestaande uit 
horecaondernemers, maakt KHN zich sterk voor een professionele en 
vooral toekomstbestendige horeca. Als KHN-lid word jij altijd geholpen 
op een persoonlijke en relevante manier! Wij creëren samen het ideale 
ondernemersklimaat voor jou als lid!

De 5 basics van het KHN lidmaatschap zijn:

1. Service. Heb je vragen of ergens hulp bij nodig? Jij kunt met al je 
vragen bij ons terecht. Het KHN serviceteam staat altijd voor je klaar.  

2. Lobby. Stel jij vragen bij beleidsmatige overwegingen- en/of 
beslissingen? KHN ook! KHN gebruikt haar lobbykracht om de kaders 
die beleidsmakers en bestuursorganen de branche opleggen, zoveel 
mogelijk bij jou weg te houden. Als lid van KHN kun je rekenen op 
professionele inzet voor bijvoorbeeld optimale steunmaatregelen, 
een gunstige horeca-cao, eerlijk speelveld, duurzaam ondernemen, 
arbeidswetgeving en beroepsonderwijs. 

3. Advies. Heb jij vraagstukken of loop je tegen belemmeringen aan 
en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? KHN experts op o.a. het 
gebied van wetten, regelgeving en arbeidsovereenkomsten kunnen jou 
adviseren! Een regiomanager in jouw regio geeft persoonlijk advies 
en ondersteuning en oefent ook op lokaal & regionaal niveau invloed 
uit op wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een 
vergunning bij jouw gemeente of de verruiming van openingstijden. 

4. Informatie. Zie je soms door de bomen het bos niet meer?  
 Je ontvangt iedere week een nieuws update per e-mail. 

Ontdek de voordelen van het lidmaatschap

 We informeren je over ontwikkelingen in de branche, in de politiek en 
op de arbeidsmarkt. Ook lees je tips van andere ondernemers, actuele 
cijfers uit marktonderzoeken en trends en ontwikkelingen die de 
horeca beïnvloeden. 

5. Voordeel. Ben jij continue op zoek naar besparingen? KHN denkt 
graag met je mee! Zo kun je via KHN besparen op de kosten van 
verzekeringen, energie, Buma, Sena, Videma en nog veel meer. Ook kun 
je met korting gebruik maken van de kennis en kunde van onze partners; 
KHN Rekenwerk en KHN Advocaten & Juristen voor juridisch advies.  

Onze missie: KHN zorgt voor het optimale ondernemersklimaat.

Regio KHN Regiomanager Telefoonnummer E-mail

Amsterdam Eveline Doornhegge 06 51 49 07 09 e.doornhegge@khn.nl

Drenthe Inge Venema-

Vogelzang

06 53 42 83 07 i.venema-vogelzang@khn.nl

Fryslân Aly Meindertsma 06 53 35 07 09 a.meindertsma@khn.nl

Gelderland Richard Dijkgat 06 12 32 66 15 r.dijkgat@khn.nl

Bart Kennis 06 53 39 47 02 b.kennis@khn.nl

Jan Willem van der 

Straaten

06 53 39 29 27 jw.vanderstraaten@khn.nl

Groningen Hans Singelenberg 06 51 15 39 96 h.singelenberg@khn.nl

Midden-Nederland Jeanne Kroon 06 51 49 07 08 j.kroon@khn.nl

Simone van Laar 06 22 80 68 92 s.vanlaar@khn.nl

Midden-Nederland / 

Flevoland

Dominique Tettero 06 53 17 99 38 d.tettero@khn.nl

Brabant 

Midden- en West-

Femke Sleutjes 06 53 38 37 34 f.sleutjes@khn.nl

Merel Reijers 06 12 02 06 10 m.reijers@khn.nl

mailto:e.doornhegge%40khn.nl?subject=
mailto:i.venema-vogelzang%40khn.nl?subject=
mailto:a.meindertsma%40khn.nl?subject=
mailto:r.dijkgat%40khn.nl?subject=
mailto:b.kennis%40khn.nl?subject=
mailto:jw.vanderstraaten%40khn.nl?subject=
mailto:h.singelenberg%40khn.nl?subject=
mailto:j.kroon%40khn.nl?subject=
mailto:s.vanlaar%40khn.nl?subject=
mailto:d.tettero%40khn.nl?subject=
mailto:m.reijers%40khn.nl?subject=
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Regio KHN Regiomanager Telefoonnummer E-mail

Noord- en Midden-

Limburg

Christel Nabuurs 06 53 36 91 13 c.nabuurs@khn.nl

Noord-Holland 

(midden en zuid)

Miriam Geerlings 06 53 37 95 74 m.geerlings@khn.nl

Noord-Holland

(noord en oost)

Ramesh Jongens 06 12 24 85 36 r.jongens@khn.nl

Noord-Holland (zuid) Ivo Berkhoff 06 51 17 42 94 i.berkhoff@khn.nl

Noord-, Midden- en 

Zuid-Limburg

Christiaan Fijen 06 51 31 15 57 c.fijen@khn.nl

Brabant Oost Niki Hendriks 06 53 41 30 96 n.hendriks@khn.nl

Casimir Stahlecker 06 12 05 13 04 c.stahlecker@khn.nl

Brabant 

(oost en midden-west)

René Nouwens 06 53 37 00 40 r.nouwens@khn.nl

Overijssel Mirjam Boerrigter 06 12 24 85 91 m.boerrigter@khn.nl

Joëlle Roesink - Bits 06 51 15 75 22 j.roesink@khn.nl

Zeeland Peter Arkenbout 06 53 39 49 73 p.arkenbout@khn.nl

Zuid-Holland (noord) Mariëlle Heimel 06 53 41 24 45 m.heimel@khn.nl

Zuid-Holland  

(noord, zuid)

Renata Beijen 06 57 07 87 74 r.beijen@khn.nl

Marlies Cirkel 06 53 35 18 16 m.cirkel@khn.nl

Zuid-Limburg Hellen Massen 06 10 71 42 34 h.massen@khn.nl

Samenwerken met jouw regiomanager
Regiomanagers geven leden van KHN persoonlijk advies en ondersteuning. 
Zo kan je bij de regiomanager terecht met vragen over bijvoorbeeld
personeel, arbeidsrecht, vergunningen, trainingen en opleidingen. 
Ook ondersteunen regiomanagers bestuursleden van KHN-afdelingen in 
het land bij lokale belangenbehartiging. De service van de regiomanager 
is onderdeel van jouw KHN-lidmaatschap.

Word lid en profiteer van de vele voordelen!

Onze lidmaatschappen                       Per jaar

KHN Start; voor startende ondernemers € 185

Horeca power lidmaatschap tot 30m2/zonder 
personeel*

€ 335

Horeca power lidmaatschap groter dan 30m2/met 
personeel*

€ 665

Hotels met meer dan 50 kamers* € 1375

Vrienden van KHN; voor ondernemers zonder bedrijf € 140

* Vrijgesteld van btw

Vragen?
Bel 0348 48 94 89 of mail naar info@khn.nl

mailto:c.nabuurs%40khn.nl?subject=
mailto:m.geerlings%40khn.nl?subject=
mailto:r.jongens%40khn.nl?subject=
mailto:i.berkhoff%40khn.nl?subject=
mailto:c.fijen%40khn.nl?subject=
mailto:n.hendriks%40khn.nl?subject=
mailto:r.nouwens%40khn.nl?subject=
mailto:m.boerrigter%40khn.nl?subject=
mailto:j.roesink%40khn.nl?subject=
mailto:p.arkenbout%40khn.nl?subject=
mailto:m.heimel%40khn.nl?subject=
mailto:r.beijen%40khn.nl?subject=
mailto:m.cirkel%40khn.nl?subject=
mailto:h.massen%40khn.nl?subject=
mailto:info%40khn.nl?subject=
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KHN Advocaten & Juristen is hét team van juristen en advocaten met 
horeca bloed. Ons team helpt je met juridische uitdagingen op het 
gebied van arbeidsrecht, huurrecht en bestuursrecht. Ook verzorgen 
we cursussen en workshops en kun je bij ons terecht voor mediation.

Jouw KHN-voordeel
• Voor juridisch advies van onze experts betaal je als lid € 185 in plaats  
 van € 220 per uur (exclusief reiskosten).

Onze checks & scans
• Huurprijscheck 
 Heb jij het idee dat je teveel huur betaalt en huur je langer dan 5 jaar?  
 Doe dan de online huurprijscheck! € 49 voor leden van KHN en € 99  
 voor niet-leden.
• Personeelsscan
 Wil je als horecaondernemer of HR manager weten hoe je
  personeelszaken ervoor staan en goed voorbereid zijn op de   
 toekomst? Vraag de personeelsscan aan. € 995 (incl. reiskosten) 
 voor leden van KHN en € 1190 voor niet-leden.
• Mediation
 Bij een conflict is een juridische procedure niet altijd de enige of 
 beste oplossing. Mediation is snel, concreet en oplossingsgericht.  
 Daarmee investeer je in de relatie en/of sluit je deze goed af zonder  
 langlopende procedure. € 150 per uur, voor leden van KHN en € 185  
 voor niet-leden.

KHN Advocaten & Juristen
Gereduceerd tarief voor leden

“Ik adviseer horecaondernemers niet te wachten met het inschakelen 
van KHN Advocaten & Juristen. Hoe eerder, hoe beter, niet alleen voor 
je portemonnee maar ook voor je eigen gemoedsrust.” 
Nicole van Sonsbeek van Restaurant Bokkers te Buiten in Zwolle

Advocaten & Juristen

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khnadvocatenenjuristen.nl voor meer informatie. 
Neem voor vragen gerust vrijblijvend contact met ons op via 
info@khnadvocatenenjuristen.nl of 0348-489419.

http://www.khnadvocatenenjuristen.nl
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Als lid kun je bij KHN Verzekeringen profiteren van verzekeringen 
die speciaal zijn afgestemd op de risico’s van jouw horecabedrijf.

Jouw KHN-voordeel
• Exclusief voor KHN-leden
• Maatwerk voor horecaondernemers
• Voordelig tarief
• Unieke dekkingen
• Ruim aanbod: van zowel zakelijke horecaverzekeringen als 

privéverzekeringen

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/verzekeringen 

KHN Verzekeringen
Tot 40% besparen op je verzekeringspremie

Stephanie Schulte van Carras Bites in Den Bosch:
“Een hele aantrekkelijke prijs én goede service. Ook het persoonlijke 
advies is waardevol en helpt me bij het maken van de juiste keuzes. 
En toen ik schade had, heeft KHN Verzekeringen alles netjes voor me 
geregeld.”

KHN Verzekeringen

KHN Verzuim
Unieke verzuimaanpak voor de horeca 

Speciaal voor horecaondernemers is het KHN Verzuimpakket samengesteld. 
Het pakket bestaat uit een ziekteverzuimverzekering en de arbodienst.

KHN Verzuimpakket
• Het loon van je zieke medewerker wordt maximaal 2 jaar automatisch 

aan je doorbetaald. 
• Voordelige arbodienst: in de horeca werken vaak oproepkrachten en 

daarom wordt er geen tarief per medewerker gerekend, maar een vast 
percentage over de loonsom! 

• Jouw zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag. 
• De Verzuimregisseur: om meer grip krijgt op (de kosten van) 

arbeidsongeschiktheid en verzuim! 
• Overstappen? Wij regelen alles met je huidige verzekeraar en/of 

arbodienst.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/verzuim

Leila Hamer van Restaurant CUCU in Zwijndrecht: 
“De ziekteverzuimverzekering van KHN Verzuim is een goede keuze 
geweest. Onlangs zijn twee medewerkers ziek geworden. 
KHN Verzuim regelt niet alleen de loondoorbetaling maar ook de 
arbodienst. Ik kan zelf weer verder ondernemen. Zeer tevreden dus.”

KHN Verzuim

gratisbespaaradvies!

gratisbespaaradvies!
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Nationale-Nederlanden biedt leden van KHN maatwerkoplossingen voor 
de Ziekteverzuim- en WIA-verzekeringen.

Jouw KHN-voordeel
• Scherpe collectieve tarieven afgestemd op de horeca
• Gemiddeld 10% premiekorting op je verzuimverzekering
• Combineer je verzuimverzekering met het Horeca Verzuimloket. 

Daarmee bespaar je gemiddeld € 50 per medewerker per jaar op 
arbodienstverlening

• Speciale verzuim-ontzorg-oplossingen voor de horeca

Meer weten of direct profiteren?
Kijk voor meer informatie op khn.nl/nn

Nationale-Nederlanden (verzuim)
Gemiddeld 10% korting op inkomensverzekeringen

Jan en Anita Cremers van Restaurant Hoeve de Boogaard in Geijsteren: 
“De wet- en regelgeving rondom langdurig ziekteverzuim is een 
doolhof. Toen één van onze koks langdurig ziek werd, hebben de 
verzuimconsulenten van het Horeca Verzuimloket van Nationale-
Nederlanden ons geholpen met een gericht stappenplan. Een hele 
geruststelling in een hectische periode.” 

Heb je net zoals veel horecaondernemers behoefte om minder tijd kwijt 
te zijn aan het re-integratieproces bij zieke medewerkers? En wil je 
meer financiële zekerheid door zeker te weten dat je premie niet ineens 
veel stijgt als je een jaar meer zieke medewerkers hebt? Dan is de 
verzuim-ontzorg-oplossing van Avéro Achmea ideaal voor jou!

Jouw KHN-voordeel
• Exclusief voor leden van KHN
• Maximaal ontzorgd worden bij verzuim, zodat jij kunt ondernemen
• Je profiteert van een all-in service, volledige vergoeding van eventuele 

interventiekosten, beperkt premierisico en poortwachtergarantie
• De Avéro Achmea verzuim-ontzorg-oplossing voor de horeca is samen 

met KHN Verzekeringen ontwikkeld. 
• Bij een overstap wordt de opzegging bij je huidige verzekeraar en/of 

arbodienst geregeld

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/avero

Avéro Achmea (verzuim)
De verzuim-ontzorg-oplossing voor de horeca

KHN Verzekeringen

https://www.khn.nl/nn
http://www.khn.nl/avero
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Buma en Sena
Hoge korting op je muzieklicenties

Buma is de auteursrechtenorganisatie die de belangen van componisten 
en tekstschrijvers behartigt. Sena doet dat voor de artiesten en 
platenproducenten. Als je muziek afspeelt in je bedrijf, moet je daarvoor 
toestemming hebben in de vorm van een licentie van Buma en Sena. 
De tarieven worden gebaseerd op je muziekgebruik.

Jouw KHN-voordeel
• Minimaal 17,5% korting op je Buma- en Sena-licenties (bij tijdige 

aanmelding en automatische betaling)
• Eén jaarlijkse muziekrechtenfactuur via KHN voor zowel Buma als 

Sena met daarop je besparing via KHN
• Eenmalig en eenvoudig aanmelden via je KHN-lidmaatschap
• Eén aanspreekpunt voor al je vragen en wijzigingen

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/buma, khn.nl/sena en muziekwerkt.nl

Dimitri Roels, oprichter Vlaamsch Broodhuys: “Ik betaal met plezier 
voor het gebruik van muziek. We zien graag dat mensen wat langer in 
onze zaken blijven zitten en met een fijn gevoel naar huis gaan. Muziek 
speelt daar een belangrijke rol in.”
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Zorgverzekeringen
CZ, Menzis en Zilveren Kruis

Profiteer samen met je gezin en personeel van KHN-korting op de 
zorgverzekeringen bij CZ, Menzis en Zilveren kruis. Je kunt gebruik 
maken van de volgende kortingen:

Jouw KHN-voordeel
CZ (collectiviteitsnummer: 3886905)*
• 5% korting op de basisverzekering (wettelijk maximum)
• 10% korting op de aanvullende en tandartsverzekering
 * Let op: er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Menzis (collectiviteitsnummer: 55233)
• 5% korting op de basisverzekering (wettelijk maximum)
• 9% korting op de aanvullende en tandartsverzekering

Zilveren Kruis (collectiviteitsnummer: 207070214)
• 5% korting op de basisverzekering (wettelijk maximum)
• 15% korting op de aanvullende en tandartsverzekering
• Nieuw: gratis extra vergoedingen voor de horeca

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/zorgverzekering

bespaartot €100,-
p.p.

https://www.khn.nl/buma
https://www.khn.nl/sena
https://www.muziekwerkt.nl
https://www.khn.nl/zorgverzekering
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Videma
Videma licentie voor zakelijk tv-gebruik

Als je je gasten tv aanbiedt op hun kamer of in je café of restaurant, 
moet je volgens de Auteurswet toestemming hebben van de 
rechthebbenden van tv-programma’s. Met een licentie van Videma 
regel je dat in één keer.

Jouw KHN-voordeel
Bij de druk van dit boekje waren de afspraken voor 2022 nog niet bekend. 
Kijk op www.khn.nl/videma voor de laatste informatie. In 2021 ontving 
je als lid van KHN 12% korting op het netto Videma-tarief voor jouw 
bedrijfstype. De KHN-korting was van toepassing op de Vidematarieven 
voor hotels, cafés (waar restaurants ook onder vallen), cafetaria’s en de 
recreatiesector. De KHN-korting stond op de Videma-factuur vermeld als 
‘branchekorting’ en komt bovenop de 33,3% aanmeld- en betalingskorting.

Hoe profiteer je?
Als je al een Videma-licentie hebt en lid bent van KHN, profiteer je 
automatisch van de KHN-korting als die van toepassing is. Heb je nog 
geen Videma-licentie en wil je tv-beelden vertonen in je bedrijf? 
Vraag dan via het formulier op khn.nl/videma een Videma-licentie aan. 
Dan heb je toestemming om tv-beelden zakelijk te vertonen. 
Kijk voor meer informatie op www.videma.nl.
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Maaike Willems van Restaurant Morille: “Wij vinden KHN muziek een 
mooi initiatief. Voor ons restaurant gebruiken we de lijst ‘gezellig’. Deze 
muziek is niet nadrukkelijk aanwezig, maar voorkomt wel dat het te 
stil wordt. We hoeven nooit na te denken over de muziek en intussen 
besparen we flink wat geld. Ook over de service zijn we heel tevreden. 
Tijdens de sluiting vanwege corona konden we ons abonnement 
kosteloos pauzeren.”

KHN Muziek
Rechten-inclusieve muziek 

voor slechts € 14,95 per maand.

Meld je aan en bespaar op 
licentiekosten voor beschermde muziek.

khnmuziek.nl

http://www.videma.nl
https://www.khnmuziek.nl
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Easy Payments en Payone
Pinautomaten en pin-/creditcardtransacties

Bij Easy Payments krijg je korting op de aanschaf van pinautomaten en 
profiteer je van scherpe tarieven voor de verwerking van pintransacties. 
Ook je creditcardtransacties kun je via Easy Payments voordelig laten 
verwerken door PAYONE.

Jouw KHN-voordeel
• 10% korting op de aanschaf van Ingenico en Verifone pinautomaten
• Speciaal pintarief vanaf 5,2 cent per transactie (elders vaak 5,9 cent)
• Speciale pinpakketten vanaf € 6,95 per maand, inclusief ‘live’ 

rapportage, verschoven boekingstijden en fooifunctie
• Basistarief onder de 1% voor Visa en MasterCard (elders vaak >1%)
• Eén aanspreekpunt voor je betalingsverkeer

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/pinnen en en khn.nl/creditcards

Kristian Komduur, eigenaar Westervilla Amsterdam:
”Easy Payments heeft ons uitstekend geholpen met de keuze voor een 
pinapparaat. Het was erg fijn dat zij ook direct de transactieverwerking 
regelden. Zo werd ik volledig ontzorgd. De levering was snel: binnen vijf 
werkdagen had ik alles in huis.”

gratisbespaaradvies!
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Orderli is een slimme QR bestel app voor de horeca. Met Orderli laat je 
gasten zelf bestellen en betalen. Zo verhoog je je omzet en bespaar
je op personeelskosten. Probeer Orderli 2 weken gratis. Daarna kost 
het Basic abonnement voor KHN-leden slechts 9 euro per maand!

Jouw KHN-voordeel
• Basic abonnement voor slechts € 9 per maand (normaal € 29)
• Gratis uitbreiding met Takeaway en Delivery opties
• 10% korting bij een upgrade naar Standaard of Pro 
• Geen installatiekosten of andere bijkomende kosten
• Gasten hoeven geen app te downloaden
• Orderli is maandelijks opzegbaar

Meer weten of direct profiteren?
Kijk voor meer informatie op khn.nl/orderli

Orderli
Probeer Orderli 2 weken gratis

Philippe van de Wetering van Boosty in Den Haag: ”Door de 
toenemende digitalisering bij gasten zien wij dat Orderli de ideale 
oplossing biedt voor het aannemen van meerdere bestellingen zonder 
dat daar een kassa of medewerker aan te pas komt. Vooral in deze tijd 
vinden gasten het fijn dat ze de snel en contactloos kunnen bestellen.”

SLECHTS
€9,-

PER mAAND

https://www.khn.nl/pinnen
http://www.khn.nl/creditcards
https://www.khn.nl/orderli
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Bistroo.nl is een toegankelijke en makkelijke totaaloplossing om tijd 
en geld te besparen wanneer je graag afhaal- en/of bezorgbestellingen 
van jouw gerechten aanbiedt. Via een handig back-office dashboard 
heb je volledige controle over jouw klanten(contact), uitbetalingen, 
refunds, menu’s en promotietools. Jij bent weer de echte eigenaar van 
het proces!

Jouw KHN-voordeel
• Scherpe prijzen en directe betalingen aan alle rechthebbenden
• Volledig persoonlijk dashboard met inzichten en (promotie)tools
• Snelle onboarding, één werkdag na ontvangst menu-informatie
• Op ieder device te gebruiken. Geen extra tablet of device nodig
• Vrijblijvend gebruik, geen lange contractlooptijden
• Voor KHN-leden is de commissie 4,85% in plaats van 5%

Meer weten of direct profiteren?
Meld je aan op khn.nl/bistroo voor een vrijblijvend gesprek, een 
testwinkel of de gratis proefperiode met je volledig ingerichte winkel!

Bistroo
Een extra afzetkanaal, volledig in jouw beheer
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KHN Rekenwerk
€ 100 korting per maand

KHN Rekenwerk is het nieuwe administratiekantoor van KHN voor 
jou als horecaondernemer. Op basis van jouw wensen kunnen wij 
de administratieve last van je overpakken. Wij het rekenwerk, jij de 
gasten! We automatiseren de administratie, zodat je met onze app 24 
uur per dag, 7 dagen in de week inzicht hebt in je financiële status. 
Zelfs in vergelijking met dezelfde soort horecabedrijven.

Jouw KHN-voordeel
Als lid van KHN ontvang je een korting van € 100 per maand op één van de 
drie pakketten. KHN Rekenwerk heeft drie pakketten die je kunt afnemen:
• Basis voor € 235 ipv € 335 per maand
• Praktisch voor € 335 ipv € 435 per maand
• Compleet voor € 410 ipv € 510 per maand

Aanvraag NOW en TVL
Daarnaast kan KHN Rekenwerk ondersteuning bieden 
inzake de aanvragen NOW en de TVL. Tevens 
verzorgen wij de definitieve NOW derdenverklaringen 
voor een speciaal ledentarief van € 750,-.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/rekenwerk, mail naar 
info@khnrekenwerk.nl of bel 0348 48 94 89.

KHN Rekenwerk, uitgerekend voor de horeca!

KHN Rekenwerk

http://www.khn.nl/bistroo
https://www.khn.nl/rekenwerk
mailto:info%40khnrekenwerk.nl?subject=
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Value2u is specialist op het gebied van sociale zekerheid. Met de B.I.G. 
Analyse voeren zij diepgaand premieonderzoek over je loonadministratie 
uit, zodat teveel afgedragen premies inzichtelijk worden. Als die worden 
gevonden, verzorgt Value2u in overleg met jou het terugvorderingsproces 
bij de betreffende instantie(s). Dit alles op basis van ‘no cure no pay’.

Jouw KHN-voordeel
• B.I.G. Analyse: Als lid van KHN krijg je bij Value2u 4 procentpunt 

korting op de reguliere fee van 37,3%. Je betaalt dus 33,3%. Die fee 
wordt berekend over de door Value2u gevonden besparingen in het 
verleden tot nu.

• C.I.P. Module: met de C.I.P. Module verzorgt Value2u hetzelfde proces, 
maar dan gericht op de toekomst. Op de C.I.P. Module krijg je als lid 
van KHN 12,5% korting.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/value2u

Value2u
Expert in sociale zekerheid

No cureno pay!
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Jordi van der Geest, Financieel Directeur van The Harbour Club:
“Het ‘no cure no pay’ principe was voor ons doorslaggevend om met 
Value2u in zee te gaan en het is het zeker waard geweest. Ik kan het 
daarom iedere werkgever aanraden.”

eHerkenning is actueler en belangrijker dan ooit. Daarmee kan je als 
bedrijf online aangifte doen bij de Belastingdienst, ziekmeldingen 
doorgeven aan het UWV en coronasteun aanvragen bij het RVO. Bij 
Z login betaal je als KHN-lid de laagste prijs voor eHerkenning niveau 3 
(de standaard).

Jouw KHN-voordeel:
• 15% korting op het standaardtarief voor reguliere eHerkenning 
 niveau 3 (EH3).
• Bij betaling per jaar betaal je met korting € 34,85. Sluit je voor 
 drie jaar af, dan betaal je slechts € 25,50 per jaar
• Gratis beheermodule om op een overzichtelijke manier alle 

eHerkenningsmiddelen binnen je organisatie te beheren
• Onbeperkt eHerkenning gebruiken
• Geen onverwachte extra kosten
• Eenvoudig en snel aan te vragen

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/eherkenning

Z login eHerkenning
Veilig online zaken doen

https://www.khn.nl/value2u
https://www.khn.nl/eherkenning
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KHN Energie
Altijd scherpe tarieven!

Energie wordt steeds belangrijker in een duurzame bedrijfsvoering en 
in de besparing van kosten. Tegelijkertijd is de energiemarkt complexer 
geworden. Door de toenemende energiebelastingen wordt het ook 
aantrekkelijker om minder te verbruiken en/of zelf energie  
te produceren.

KHN Energie analyseert vrijblijvend je energierekening en geeft op basis 
van jouw verbruik en tarieven een gratis advies op maat.

Jouw KHN-voordeel
• Vrijblijvende Energiescan. Weten hoeveel je kan besparen op je 

energiekosten en op welke manier.
• Scherpe prijzen. Gunstigere voorwaarden, betere service en scherpe 

tarieven voor zowel de levering als voor de meterhuur 
 (voor grootverbruikers).
• Beheer & Begeleiding. Eén aanspreekpunt voor al je vragen over 

facturen en contracten. KHN Energie is je collega op energiegebied.
• Inzicht in je verbruik. Met de KHN-Verbruiksmanager krijg je inzicht
  in je energiezaken en of je mogelijk energie kunt besparen.

Meer weten of direct profiteren?
Vul het contactformulier in op khn.nl/energie

KHN Energie

gratisbespaaradvies!

Wil jij ook besparen op je zakelijke internet en telefonie? Als lid van KHN 
krijg je aantrekkelijke kortingen op jouw telecom en internet, zonder in 
te leveren op service en kwaliteit. Sluit nu jouw nieuwe KPN, T-Mobile of 
Vodafone abonnementen voor de zaak af met extra veel korting.

Jouw KHN-voordeel
• Door onze collectieve inkoop tot 30% korting op de beste providers 

van Nederland
• Eén aanspreekpunt voor al je telecomzaken
• Onafhankelijk en betrouwbaar advies

Cruciaal voor horeca
Een goede telefonische bereikbaarheid is cruciaal voor jou als ondernemer 
en van je horecabedrijf, nu en in de toekomst. Dat geldt ook voor je 
internet- 
verbinding. Helemaal vanwege het snel groeiend aantal online diensten 
waar je gebruik van maakt. Internet moet snel, betrouwbaar en veilig zijn.

KHN Telecom helpt
Met al die providers en abonnementen kan de telecommarkt erg onover- 
zichtelijk zijn. KHN Telecom snapt dat je geen uren wilt zoeken naar de
beste partij en behoefte hebt aan betrouwbaar advies en goede 
oplossingen met ledenvoordeel. Daarvoor ben je bij KHN Telecom aan 
het juiste adres.

Meer weten of direct profiteren?
Ga naar khn.nl/telecom

KHN Telecom
Bespaar tot wel 30% op je telecomkosten

KHN Telecom

gratisbespaaradvies!

http://www.khn.nl/energie
http://www.khn.nl/telecom
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Tankpas
Voordelig tanken en elektrisch laden! 

Met onze tankpas bespaar je op je brandstofkosten en/of laad je 
gemakkelijk en voordelig je (bedrijfs)auto op!

Jouw KHN voordeel
• Met één tankpas en eigen pincode (BP) tanken bij ruim 2.400 stations  
 in Nederland en/of buitenland 
• Alles op 1 factuur, automatische incasso, garantie van btw-teruggave  
 (voor zakelijke ritten)
• Tot 12,5 cent korting per liter t.o.v. de landelijke adviesprijs (incl. btw)
• Laagste prijsgarantie. Met je tankpas betaal je altijd de laagste prijs:  
 de landelijke adviesprijs minus de korting of de nog lagere pompprijs.
•  Snelle en flexibele helpdesk
•  Paskosten slechts E 8,95 per jaar

Nieuw: laadpas voor elektrische auto’s
Met onze laadpas kun je thuis, onderweg, fast en ultra-fast laden bij ruim 
58.000 laadpunten in NL en 110.000 in Europa. Je betaalt een scherp en 
transparant laadtarief zonder verborgen kosten en de paskosten zijn 
slechts E 2,95 per maand.

Meer weten of direct profiteren?
Vraag jouw tankpas(sen) aan via khn.nl/tankpas

Goedkoopste-kantoorartikelen.nl  
Tot 20% KHN-korting bovenop de laagste-prijs-garantie

Goedkoopste-kantoorartikelen.nl is dé one-stop-webshop voor kantoor- 
artikelen, kantoorapparatuur zoals computers en printers, facilitaire 
producten en kantoor- en horeca-meubilair. Met het breedstassortiment 
van de Benelux (bijna 30.000 artikelen) bestel je alles gemakkelijk en 
snel via één portaal. Na eenmalige registratie als lid van KHN profiteer 
je bij elke bestelling automatisch van het ledenvoordeel. 

Jouw KHN voordeel
• Eén online omgeving voor zowel kantoorartikelen als (horeca)meubilair
•  5% korting op alle kantoorartikelen bovenop de laagste-prijs-garantie
•  Minimaal 20% korting op (horeca)meubilair van bekende leveranciers
• Altijd de laagste prijs, gegarandeerd de goedkoopste van Nederland!
• Speciale KHN-helpdesk voor vragen en advies: 088-0900630
• Eigen horeca-interieur ontwerpstudio in 2D, 3D en VR met een eigen  
 montage,- en serviceteam
• Hoge klanttevredenheid: 8,9

Meer weten of direct profiteren?
Ga naar www.webxperience.eu/khn. Registreer eenmalig je account 
met je KHN-lidnummer. Daarna profiteer je op www.goedkoopste-
kantoorartikelen.nl bij elke bestelling automatisch van de laagste prijzen 
en de extra KHN-korting zonder pasjes of gedoe. 

http://www.khn.nl/tankpas
http://www.webxperience.eu/khn
https://www.goedkoopste-kantoorartikelen.nl
https://www.goedkoopste-kantoorartikelen.nl
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Kovit is een zeer gebruiksvriendelijk bestelplatform voor de horeca 
die vóór - maar vooral - mét haar klanten en gebruikers is ontwikkeld. 
Hiermee helpt Kovit het bestelproces te vereenvoudigen en te 
versnellen en biedt het inzicht en overzicht voor de ondernemer.

Je hebt alle data altijd bij de hand en doet in een paar minuten waar je 
anders uren over deed.
• Bestel wat je wilt, wanneer je wilt en bij wie je wilt
• Zoek snel naar producten in je totale assortiment
• Geen tijdrovende bestelprocessen via app, telefoon of mail
• Maak uitgebreide rapportages en kostprijscalculaties

Jouw KHN-voordeel
Kovit kent een speciaal ‘fair pricing’ tarief voor KHN-leden. Voor leden die 
voor 1 augustus 2022 een jaarcontract afsluiten, neemt Kovit vanwege 
corona de implementatiekosten voor haar rekening. Ook krijgen KHN-
leden een additionele aftrek van de maandelijkse fee. Hiermee loopt het 
ledenvoordeel al snel op tot honderden euro’s.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/kovit

Kovit
Eén bestelplatform voor al je leveranciers

Horeca.com is de toonaangevende leverancier van horeca-apparatuur 
en -benodigdheden op het web. Horeca.com levert duizenden 
merkproducten, vrijwel direct uit voorraad. Gemakkelijk besteld, 
razendsnel bezorgd, tegen de beste prijzen en met de beste 
klantenservice.

Jouw KHN voordeel
• 5% extra KHN-korting op het gehele assortiment met uitzondering 
 van bestaande kortingsacties, lease en combideals
• Beste-prijs-garantie (voorwaarden zijn van toepassing)
• Gratis bezorging bij bestellingen vanaf E 250 (ex btw)
• 24/7 bestellen en de snelst mogelijke levertijd
• Vrijblijvend en deskundig (keuken)advies
• Hoge klanttevredenheid: 8,9
• Naast kopen kan je ook leasen

Meer weten of direct profiteren?
Ga naar www.horeca.com en vul bij in je winkelmandje bij ‘Kortingscode’ 
de letters KHN in gevolgd door je lidnummer (bijvoorbeeld: KHN123456). 
De 5% KHN-korting wordt dan automatisch verrekend. 

Horeca.com
5% KHN-korting op horeca-apparatuur en -benodigdheden

https://www.khn.nl/kovit
http://www.horeca.com
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Payroll houdt in dat je je jouw medewerkers per gewerkt uur tegen een
vast tarief betaalt zonder bijkomende kosten, en dat je geen risico’s loopt 
bij ziekte of minder drukke tijden. Daarnaast zijn jouw administratieve 
lasten een stuk minder. Kolibrie is al 25 jaar marktleider voor payroll in 
de horeca. Door onze focus op horeca zijn wij dé specialist als het gaat 
om payrolling.

Jouw KHN-voordeel
Kolibrie biedt naast payroll ook HRM diensten, administratie en uitzen-
den aan. Kolibrie begeleidt je met de selectie van jouw medewerkers en 
biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van deze talenten en hun com-
petenties. Investeren in het opleiden en trainen van je medewerkers bete-
kent investeren in de toekomst van je organisatie. Ontvang € 250 cadeau 
bij elke door jou aangedragen collega. Vraag naar de voorwaarden.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/kolibrie

Kolibrie HRM voor Horeca
50% korting op de bureaumarge + € 250 cadeau

Louis en Eef Klaassens, Preuf en Praotlokaal De Klep, Venlo: 
“Als ondernemers komt er heel veel op ons af. Payroll bij Kolibrie neemt 
ons een heleboel werk uit handen. We hebben zo geen personeelsadmini- 
stratie meer, zodat wij ons volledig bezig kunnen houden met wat wij het 
liefste doen: ondernemen en tijd besteden met ons gezin.”

Nedflex HR-dienstverlener
50% korting op administratiekosten + gratis account

Niets is zo veranderlijk als de arbeidsmarkt. In deze markt staan 
wij bekend als een HR-dienstverlener die al dertig jaar soepel 
meebeweegt met deze veranderingen. Bij Nedflex helpen we je om 
personeel te vinden, maar we kunnen ook alleen ontzorgen in de 
personeelsadministratie. Onze dienstverlening maken wij op maat, 
we zijn benieuwd naar je wensen. Het lukt ons steeds weer om 
passende oplossingen te vinden. Wij zijn Nedflex. Zeg het maar.

Jouw KHN-voordeel
KHN-leden krijgen 50% korting op administratiekosten en maken via 
Nedflex kosteloos gebruik van een horeca personeelsplanner. Op ons 
vacatureplatform krijg je een gratis account waarin je vacatures kunt 
doorgeven en matches kunt bekijken.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/nedflex

Brasserie Uit: “Nedflex gaat met haar tijd mee. Zo werkt de urenregistratie 
gemakkelijk en geeft het rust zodat ik mijn tijd nuttiger kan besteden. 
Wij zijn geen grote organisatie die daar een aparte afdeling voor heeft. 
Ik ben al een duizendpoot in het bedrijf dus de tijd die ik niet aan 
urenregistratie hoef te besteden, besteed ik liever aan de gasten.”

https://www.khn.nl/kolibrie
https://www.khn.nl/nedflex
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Horeca Opleidingscentrum (HOC.nl)
15% korting op het lesgeld van alle horecacursussen

HOC.nl is de grootste aanbieder van online en klassikale horeca- 
cursussen in Nederland. Als lid van KHN krijg je 15% korting op het 
lesgeld. Dit voordeel kan oplopen tot € 72,00 per aanmelding!  

Online cursussen
• SVH Sociale Hygiëne Video Training (beschikbaar in Nederlands én Engels)

• SVH E-learning Sociale Hygiëne
• HACCP Video Training (beschikbaar in Nederlands én Engels)

• Allergenen Video Training

Klassikale cursussen
Op meer dan 30 locaties in Nederland organiseert HOC.nl:
• SVH Spoedcursus Sociale Hygiëne (beschikbaar in Nederlands én Engels)

• SVH Leermeester Cursus
• Training Praktisch Leidinggeven
• HACCP Training (beschikbaar in Nederlands én Engels)

• Allergenen Training

Incompany cursussen
Alle cursussen bieden we tevens InCompany aan. Als lid van KHN krijg je
een exclusieve korting op het lesgeld van alle Incompany cursussen. 

Meer weten of direct profiteren? 
Kijk op khn.nl/hoc

In het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’ biedt SVH in samenwerking 
met KHN een breed en aantrekkelijk aanbod van bijna 30 online 
e-learning modules aan, exclusief voor leden van KHN. Denk aan 
personeelszaken, financiële zaken, inwerken in de keuken of bediening 
maar ook specialisaties zoals bier, wijn en koffie. Medewerkers kunnen 
op een leuke en interactieve manier direct aan de slag met het 
verbeteren van hun skills.

Jouw KHN-voordeel
De e-learnings zijn exclusief beschikbaar voor leden van KHN.
• Medewerkers werken gericht aan hun competenties
• Monitor de voortgang van jouw medewerkers
• Ontvang een bewijs van deelname per afgeronde e-learning
• Opstap naar een branche-erkend SVH diploma

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/elearning

SVH e-learnings
Vanaf € 2,25 per maand

http://www.khn.nl/hoc
https://www.khn.nl/elearning
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Vakkundig opgeleide medewerkers zorgen voor een hogere (bier)omzet 
en tevreden gasten. Met een abonnement op Biertraining.nl geef je 
jouw medewerkers onbeperkt toegang tot deze SVH-erkende, online 
bieropleiding.

In jouw dashboard kun je de voortgang van je medewerkers eenvoudig 
volgen en nodig je nieuwe medewerkers met een druk op de knop uit hun 
bierkennis te vergroten. Combineer het met een live-training bij jou in 
de zaak en vergroot het plezier, de loyaliteit en de zelfverzekerdheid van 
jouw team. Zo creëer je ambassadeurs waar je gasten voor (terug)komen!

Jouw KHN-voordeel
• 15% korting op de abonnementen en losse licenties
• Branche erkende opleider (SVH gecertificeerd)
• Trainers met jarenlange ervaring in het trainen van
 horecamedewerkers
• Leuk en interactief, het ideale teamuitje!
• Bewezen effectief; meer omzet en betere marge uit bier
• Fiscaal aftrekbaar; investeren in jouw medewerkers loont!
• Bij afname van het Tripel pakket 10% korting op de erkende 
 titels SVH Bier 1 en SVH Bier 2

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/biertraining

Biertraining.nl
15% korting op SVH-erkende online bieropleiding 

HorecaAdviesBureau.nl
Tot 25% korting op deskundig horeca-advies

Als horecaondernemer komt er veel op je af. Voor een eerste advies kan 
je altijd gratis terecht bij KHN. Voor specifieke of complexere vragen 
kan je met korting gebruikmaken van de kennis en expertise van 
HorecaAdviesBureau.nl.

Jouw KHN voordeel
Als lid van KHN profiteer je van kortingen tot 25% op de adviesdiensten 
van HorecaAdviesBureau.nl.

Wat kan HorecaAdviesBureau.nl voor jou betekenen?
HorecaAdviesBureau.nl kan jou op vrijwel elk vlak in je bedrijfsvoering 
helpen, zoals: startersbegeleiding, diverse horecascans, advies op 
maat (op basis van jouw specifieke vraag/behoefte), financiering, 
businessplannen, waardebepalingen en verkoop/exploitatie van 
onroerend goed.

Vrijblijvend kennismaken?
Vraag een kennismakingsgesprek aan via khn.nl/hab

Rob Neijts van Herberg d’n Brouwer in Zeeland:
“Inmiddels adviseert Horecaadviesbureau.nl me al enkele jaren om 
keuzes te maken voor de ontwikkeling van mijn bedrijf. Hierdoor zet ik 
weloverwogen nieuwe stappen die goed zijn voor de toekomst van mijn 
bedrijf. Ik waardeer daarbij vooral de combinatie van vakkennis, prettige 
wijze van communiceren en resultaatgerichtheid.”

http://www.khn.nl/biertraining
http://www.khn.nl/hab
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PIN Voorschot helpt ondernemers in de horeca. Ook in moeilijke tijden. 
Wij verstrekken kortlopende bedrijfsleningen die je geheel automatisch 
via je pinautomaat aflost. Iedere dag gaat er een percentage van je 
pinomzet naar PIN Voorschot. Heb je een goede dag gehad? Dan los je 
meer af. Heb je een mindere dag met weinig of zelfs geen omzet gehad? 
Dan los je minder of niets af. Zo betaal je nooit meer dan je kunt missen.

Jouw KHN-voordeel
• Financieringen van € 2.000 tot € 50.000 voor maximaal 12 maanden.
• 5% korting op het all-in tarief (1,25% tot 2,5% per maand zonder 

bijkomende kosten, zoals een afsluitprovisie of behandelingskosten).
• Bij vervroegde aflossing geen boete maar een bonus
• Vrijblijvend advies over jouw financieringsbehoefte

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/pinvoorschot

PIN Voorschot
De ideale horecafinanciering

Carin Petersen van Beachclub Far Out in Zandvoort:
“Met PIN Voorschot kan ik snel schakelen en investeren op het moment 
dat het nodig is”

gratiskredietadvies!

Er zijn duizenden lokale, regionale, nationale en Europese 
ondersteuningsmogelijkheden. Maar hoe vind je een subsidie die 
geschikt is voor jouw horecabedrijf? Om je daarbij te helpen heeft KHN 
samen met Vindsubsidies een subsidieloket ontwikkeld waarin je gratis 
kunt zoeken naar relevante subsidies. Heb je een subsidie gevonden? 
Dan kan Vindsubsidies je helpen met de aanvraag.

Jouw KHN-voordeel
• Na eenmalige registratie krijg je gratis toegang tot het KHN 

Subsidieloket van Vindsubsidies. Dit vertegenwoordigt een waarde 
van 1500 euro per jaar.

• Tot 2,5 procentpunt korting op de vergoeding bij succesvolle 
bemiddeling door Vindsubsidies. Deze vergoeding is een percentage 
van het toegekende subsidiebedrag. Hiervoor sluit je een aparte 
overeenkomst af met Vindsubsidies. Je betaalt de vergoeding pas 
nadat je de verleningsbeschikking hebt ontvangen.

• Je betaalt geen vergoeding aan Vindsubsidies voor subsidies die je 
zelf aanvraagt.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/subsidies

KHN Subsidieloket
Gratis subsidiedatabase met advies

gratissubsidieadvies!

https://www.khn.nl/pinvoorschot
http://www.khn.nl/subsidies
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Stop met te veel betalen aan de commerciële reserveringsites. Gasten weten
jouw restaurant heel goed te vinden, maar willen makkelĳk online reserveren.
Dat kan bĳ BookDinners! Regel je online reserveringen tegen lagere kosten.
BookDinners werkt met eerlĳke reviews, een reserveringsmodule zonder
commissiekosten en gratis deelname aan landelĳke campagnes. 

Inmiddels zĳn er al meer dan 2 miljoen reserveringen commissievrĳ gemaakt! 

Bovendien is BookDinners voor restaurants dé online marketingpartner waarbĳ
de online gastbeleving centraal staat. Richt je restaurant online ook goed in,
helemaal nu! Vele duizenden restaurants regelen al hun reserveringen al via
BookDinners. Word ook lid en bespaar maandelĳks honderden euro's die je
betaalt aan commissie bĳ andere platformen! Ontvang nog steeds veel
reserveringen, je betaalt alleen een fractie van je huidige kosten!

Regel je online reserveringen via je eigen website makkelĳk en goedkoop!    

Géén commissiekosten, 
wel online reserveringen!

15% 
voordeel

1

2

3

Makkelĳker online reserveerbaar op jouw website, via de Google 
'Blauwe'-knop, je social media en via BookDinners.nl

Altĳd commissievrĳ en een vast laag bedrag van €21,25 per maand  

Krĳg een gratis Online Marketing Scan: 
een persoonlĳk adviesrapport dat samengesteld wordt 
op basis van 51 relevante online onderdelen 

Kĳk voor meer informatie op:
https://www.bookdinners.nl/voor-restaurants/

Op Hoteliers.com kunnen consumenten de prijzen en beschikbaarheden 
van hotels bekijken en vergelijken en vervolgens doorklikken naar de 
eigen website van het hotel om daar commissievrij te boeken.

Jouw KHN-voordeel
• Slechts € 19,50 per hotel per maand voor vermelding op het 
 Direct Booking Portal van Hoteliers.com
• Ontvang meer commissievrije hotelboekingen

Dé nieuwe en eerlijke manier om hotels te boeken
Omdat consumenten via Hoteliers.com direct bij het hotel boeken, zijn er 
geen commissiekosten. Hoteliers kunnen deze besparing delen met de 
gast. Op deze manier ontstaat een win-win situatie voor zowel hotelier 
als consument.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/hoteliers

Hoteliers.com
Geen commissie voor hotels, voordeel voor consument

Hendrik Jan Jenner, Revenue Manager van Luxury Suites in Amsterdam: 
“Wat is een betere plek om een hotelkamer te reserveren dan op de 
eigen website van het hotel? We bieden dezelfde kamer aan tegen een 
lagere prijs, maar doordat we geen hoge commissiekosten kwijt zijn, 
houden wij meer over en is de consument voordeliger uit.”

https://www.khn.nl/hoteliers
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Nationale Horeca Cadeaukaart
Slechts 12,5% commissie en géén vaste bijdrage

Restaurant Scarlatti in Leiden: “Wij willen onze gasten de mogelijkheid
bieden om te betalen op de manier die zij willen. Dat kan met de 
Nationale Horeca Cadeaukaart. Een stukje extra gastvrijheid richting 
onze gasten. En er zijn geen extra kosten aan verbonden.”

De Nationale Horeca Cadeaukaart is de enige cadeaukaart die te 
besteden is in de gehele horeca. Met deze cadeaukaart in de vorm 
van een pinpas kan de ontvanger een drankje drinken in jouw café, 
overnachten in jouw hotel of een hapje eten in jouw restaurant.

Jouw KHN-voordeel
• Gratis eenmalige activatie op je pinapparaat
• Géén vaste kosten (normaal € 90 per jaar)
• Slechts 12,5% commissie over de kaartwaarde (normaal 15%)
• Zorgt voor nieuwe omzet van nieuwe gasten
• Mooie aanvulling op je eigen cadeaukaart

De Nationale Horeca Cadeaukaart kan al bij meer dan 1.000 
horecabedrijven worden besteed en is te koop bij diverse winkels en 
supermarkten en online via horecacadeaukaart.nl en cadeaukaart.nl.

Meer weten of ook acceptant worden?
Kijk op khn.nl/cadeaukaart

Nationale Horeca Cadeaukaart

dineren
borrelen
overnachten

Als lid van KHN ontvang je twee maanden gratis op een zakelijk 
leestafelabonnement dat bestaat uit één of meer van de volgende 13 
titels: AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, het Financieele Dagblad, 
het Nederlands Dagblad, BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens 
Dagblad, De Gelderlander, de Stentor, PZC en TC Tubantia.

Jouw KHN-voordeel
Bij een zakelijk abonnement profiteer je niet alleen van extra voordelige 
stuksprijzen, je krijgt als KHN-lid ook nog eens twee maanden cadeau! Na 
het eerste jaar is het leestafelabonnement maandelijks opzegbaar.

• Je bepaalt zelf welke titel(s) je op welke dag(en) ontvangt
• Minimaal vijf kranten per week
• Facturatie maandelijks achteraf met btw-vermelding

Tip: een abonnement voor gasten is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/dagbladen

Leestafelkranten (DPG Media)
Twee maanden gratis op 13 kranten!

https://www.khn.nl/cadeaukaart
https://www.khn.nl/dagbladen
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Leesmoment
35% korting op een goed gevulde leestafel

Leesmoment is een maandelijks pakket van minimaal 12 
kwaliteitsbladen voor de leestafel. KHN-leden ontvangen 35% korting 
op het reguliere tarief.

Jouw KHN-voordeel
KHN-leden betalen € 12,75 in plaats van € 19,65 per maand.

Ontvang een maandelijks pakket bestaande uit onder andere Linda, 
Nouveau, Flow, Eigen Huis & Interieur, EW, VT Wonen, Ariadne, Flair, 
Plus Lekker, Landleven en Plus Magazine.

Tip: een abonnement voor gasten is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/leesmoment

Danielle van IJken, eigenaar Bickers a/d Werf in Amsterdam: “Mijn gas-
ten waarderen de aangeboden tijdschriften die Leesmoment elke maand 
bij ons bezorgt. Wij zien dat er veel gebruik van wordt gemaakt en zijn 
heel positief over de bezorging en het contact met Leesmoment.”

bespaarHONDERDENEURO’s

Voor gasten is de hygiëne van je bedrijf en in het bijzonder de toiletten, 
een belangrijk criterium voor tevredenheid. Het kan bepalend zijn of ze 
je aanbevelen en terugkomen. Met CWS zijn je sanitaire voorzieningen 
netjes op orde dankzij een all-in dienstverlening,

Jouw KHN-voordeel
• Tot 40% korting op sanitaire hygiëneservices
• Professionele totaalservice. Eén leverancier voor alle producten, 

zoals luchtverfrissers, handdoekautomaten, zeepdispensers, 
toiletrolautomaten, seatcleaners en damesverbandcontainers

• Inclusief levering, montage en onderhoud van door jou 
 geselecteerde producten
• Verbruiksartikelen worden op afspraak geleverd

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/cws

CWS
Tot 40% korting op all-in sanitaire dienstverlening

https://www.khn.nl/leesmoment
https://www.khn.nl/cws
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Bestel het Hygiënecodeboek op 
khn.nl/webshop

KHN-leden betalen slechts € 40

Normaal tarief: € 110

Hygiënecode
voor de horeca 

2016

Bureau de Wit
10% korting op alle standaarddiensten

Weet u precies aan welke regels uw horecabedrijf moet voldoen als 
het om voedsel- en waterveiligheid gaat? Bureau de Wit is thuis in alle 
wet- en regelgeving op het gebied van veilig voedsel en water. Wij 
ondersteunen horecabedrijven al jaren met advies, inspecties, audits, 
monsternames, laboratoriumonderzoek en trainingen. Met het inzetten 
van onze dienstverlening, beperk je de risico’s en voldoe je aan de 
wettelijke eisen.

Jouw KHN-voordeel
KHN-leden ontvangen 10% korting op de standaarddiensten van Bureau 
de Wit:
• Voedselveiligheid
 HACCP/voedselveiligheid inspecties, training, analyse productmonsters
• Waterveiligheid
 Legionella beheersplan, training, monstername en analyse op 

Legionella, keerklepcontrole, engineering

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/bureaudewit

https://www.khn.nl/webshop
https://www.khn.nl/bureaudewit
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Op de werkvloer ben je dagelijks bezig met afvalscheiding. De kosten 
voor afvalinzameling kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar 
terwijl je vaak niet de vrijheid hebt om snel over te stappen. KHN heeft 
dat voor je opgelost, want bij Beelen.nl profiteer je van zeer scherpe 
tarieven, flexibiliteit en persoonlijk advies.

Jouw KHN-voordeel
• Zeer scherpe tarieven
• Gratis afvalscan op locatie
• Opzegservice van je huidige contract
• Real-time inzicht via de Beelen.nl app
• Geen langdurige contracten (vanaf 1 jaar)
• LAP3-proof (regelgeving voor afvalinzameling)
• 100% Nederlandse afvalinzamelaar

LAP3
Afvalinzameling en -recycling moet voldoen aan de wettelijke eisen van 
LAP3, dat sinds maart 2021 van kracht is. Als klant van Beelen.nl ben je 
ervan verzekerd dat je voldoet aan de geldende regelgeving. Goed om te 
weten!

Meer weten of direct profiteren?
Vraag de gratis afvalscan aan via khn.nl/beelen en kijk hoeveel jij kunt 
besparen. 

Afvalinzameling via Beelen.nl
Vraag de gratis afvalscan aan en bespaar!

Van der Velden Rioleringsbeheer
Exclusief all-in ledentarief met laagste prijsgarantie

Als horecaondernemer ben je wettelijk verplicht om vet en slib te 
scheiden uit het afvalwater door middel van een afscheidingsinstallatie 
(vetput). Van der Velden Rioleringsbeheer ontzorgt je door het wettelijk 
verplichte onderhoud (legen, reinigen, inspecteren en rapporteren) van 
jouw afscheidingsinstallatie volledig te verzorgen.

Jouw KHN-voordeel
• Tarief voor 2022: 1e m3 € 137,50 - Per elke volgende m3: € 60 extra.
• Laagste prijsgarantie voor het verplichte onderhoud van jouw 

afscheider
• 10% korting op de werkuren m.b.t. alle riooltechnische 

werkzaamheden zoals preventief reinigen, ontstoppen, aanleg van 
afscheiders en rioolinspecties

• Rapportage over de conditie, levering en installatie van vetafscheiders
• Eigen inzameling en verwerking volgens geldende wetgeving

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/vandervelden

https://www.khn.nl/beelen
https://www.khn.nl/vandervelden
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All Right Security
Camerabewaking en inbraakalarm

Roos ’t Hart, Projectmanager De Pizzabakkers: “Wat een super fijne 
samenwerkingspartner! All Right Security is onze preferred supplier 
als het gaat om beveiliging. Het systeem wordt soepel geïnstalleerd 
en is gemakkelijk in gebruik. Deze toegankelijke partij levert goede en 
persoonlijke service en kunnen we van harte aanraden!”

All Right Security is VEB-erkend en gespecialiseerd in het aanleggen 
van kwalitatieve camera- en alarmsystemen tegen betaalbare prijzen. 
Voor KHN-leden heeft All Right Security speciale oplossingen, zoals 
een camerasysteem waarmee je 24/7 zicht hebt op wat er in jouw 
bedrijf gebeurt. Dat verhoogt de veiligheid voor gasten en medewerkers 
en verkleint de risico’s op diefstal en inbraak.

Jouw KHN-voordeel
• Speciale pakketten voor de horeca
• Gemiddeld 250 euro ledenvoordeel per installatie
• A-kwaliteit materiaal (camera’s en recorder)
• All-in service (van advies tot onderhoud)
• Desgewenst: gratis bezoek op locatie voor advies op maat
• Tijdelijk: gespreide betaling (binnen 12 maanden na installatie)
• Je voldoet aan een preventieve maatregel van je verzekering

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/allrightsecurity voor meer informatie.

gratisbeVEILIGINGsadvies!
BRN Brandbeveiliging
Tot 20% korting op blusmiddelen en BHV-trainingen

Een brandveilig bedrijf is letterlijk van levensbelang voor jezelf, 
je gasten en je medewerkers. BRN Brandbeveiliging is een jong en 
dynamisch bedrijf dat je helpt met het op orde brengen én houden van de 
brandveiligheid. Als lid van KHN krijg je tot 20% korting op de aanschaf 
en het onderhoud van blusmiddelen, verbandmiddelen en AED’s.

Jouw KHN-voordeel*
• 20% korting op de aanschaf en het onderhoud van blusmiddelen 
 en verbandtrommels
• 20% korting op BHV-trainingen (bij BRN of bij jou in het bedrijf)
• 10% korting op de aanschaf van AED’s (Automatische Externe 

Defibrillator)
• Minimaal 1x per jaar een fysiek bezoek om te controleren of alles 
 naar behoren werkt
* De kortingen zijn niet van toepassing op de webshop van BRN.

Over BRN Brandbeveiliging
Alle medewerkers van BRN Brandbeveiliging zijn lid van de vrijwillige 
brandweer en hebben veel praktische ervaring. BRN is REOB-
gecertificeerd en heeft veel ervaring met de brandrisico’s in de horeca.
Je kunt altijd bij ze terecht voor vrijblijvend advies over brandveiligheid 
in jouw bedrijf.

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/brn

http://www.khn.nl/allrightsecurity
http://www.khn.nl/brn


27

V
ei

li
gh

ei
d

Chubb Fire & Security
Tot 40% korting op brand- en beveiligingsproducten

Brand, overval, inbraak of agressief gedrag kan jouw bedrijfsvoering 
ernstig verstoren. Met de veiligheidsoplossingen van Chubb Fire & 
Security beperk je de risico’s en voldoe je aan de wettelijke eisen. 
Als lid van KHN profiteer je van hoge kortingen.

Jouw KHN-voordeel
• Bespaar tot € 50 per brandblusser
• Bespaar tot € 5 per stuk op de controle van blusmiddelen en/of 

noodverlichting
• Speciale veiligheidstrainingen voor KHN-leden: BHV, Omgaan met 

ongewenst gedrag en Overvalpreventie

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/chubb

Jelle Hoogsteen en Elly Bakker, eigenaren Hotel Bieze: 
“Wij willen gasten een rustig verblijf aanbieden in landelijk Drenthe. 
Veiligheid speelt een belangrijke rol, want als je je niet veilig voelt kun 
je ook niet ontspannen genieten. Wij werken hierin onder andere met 
Chubb Fire & Security”

Niet iedereen weet dat een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
verplicht is om bedrijfsrisico’s te minimaliseren. Zodat het veilig is 
voor gasten én medewerkers. Als je hem niet hebt en er onverhoopt wat 
gebeurt, kan dit naast een boel ellende ook een boete opleveren. Dat wil 
je natuurlijk voorkomen. Met onze RI&E-scan op locatie maakt iemand 
met verstand van horeca een inventarisatie van alle risico’s in jouw 
bedrijf. Inclusief acties en aanbevelingen.

Jouw KHN-voordeel
Er zijn vier pakketten afgestemd op de grootte van je bedrijf. 
Het goedkoopste pakket voor bedrijven tot en met 5 medewerkers of 
een vloeroppervlak tot 30 m2 kost voor leden van KHN eenmalig E 475
inclusief reistijd- en reiskosten (exclusief de Waddeneilanden).
In vergelijking met andere aanbieders (zoals arbodiensten) is dat zeer
concurrerend. Niet-leden betalen E 250 meer.

Voordelen RI&E-scan
• Je krijgt inzicht in de risico’s in jouw bedrijf
• Je voldoet aan de wettelijke eisen
• Je beperkt de risico’s in je bedrijf
• Je laat je zien dat je veiligheid serieus neemt
• Minder gedoe met je verzekeraar bij onverhoopt letsel

Meer weten of direct profiteren?
Kijk op khn.nl/riescan

RI&E-scan op locatie
Hoe veilig is jouw bedrijf?

250 euroVOORDEEL

https://www.khn.nl/chubb
https://www.khn.nl/riescan
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