
Vepo Values
Betrouwbaarheid
Wij komen afspraken na en handelen integer.

Continuïteit
Wij wil len duurzaam samenwerken met en voor onze klanten en leveranciers. Wij geloven in een langetermijnrelatie die 
voor alle partijen voordelen moet en kan bieden.

Ondernemerschap
Wij zijn ambitieus, wil len beter worden, nemen verantwoorde risico’s en geven verantwoordelijkheid aan onze medewerkers.

Flexibiliteit
Wij spelen in op de wensen van onze klanten en ontwikkelingen in de markt. Wij zijn er voor de klant.

VEPO 

    C
HEESE

VEPO 

    CHEESE

VEPO 

    CHEESE

  Wij gelove
n in da

t ene stapje extra in alles wat we doen.

The Dutch 
way to say 
cheese

Derde generatie familie Verkleij aan het roer. 
Mark Verkleij en Marlou Bink - Verkleij, broer en zus.

SINDS 1920 EEN KAASFAMILIE

Wanneer wij het over kaas hebben, dan hebben wij het over alles 
wat ons lief is en wat ons iedere dag drijft nieuwe grenzen op te zoeken. 
Letterlijk en fi guurlijk. Zo zijn wij altijd geweest. 

Noem het typisch Hollands: onze handelsgeest, voortdurend op zoek 
naar nieuwe mogelijkheden en vooruitgang. En omdat we uit een klein 
land komen, zit effi ciëntie in ons bloed.

Ons erfgoed is een familiemerk met een kenmerkende Hollandse allure, 
waar mensen al meer dan 100 jaar bij en mee willen werken. Onze kaas 
gaat over ondernemerschap, duurzaamheid en relaties bouwen, 
waarmee we onze oorsprong omzetten in voorsprong. Dat denken we 
niet alleen, dat dragen we ook uit. In 1920 zijn wij begonnen als een 
traditionele kaashandel maar inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 
hightech kaasverpakkingsbedrijf. 

Als een echt familiebedrijf zijn onze kernwaarden de drijvende kracht 
voor ons allemaal.



When we 
say cheese
we say next
generation

Kaas verpakken is ons vak
Vepo Cheese is gespecialiseerd in het versnijden, raspen, portioneren en verpakken van 
(half)harde Nederlandse en Europese kaas. Of het nu gaat om geraspte kaas, kaas in 
miniblokjes, porties of plakken kaas; wij hebben het allemaal in huis. 

Wij leveren maatwerk van een hoge kwaliteit, helemaal naar wens van onze klant. 
Wereldwijd leveren wij onze producten aan zowel de retail, de foodservice als 
de voedingsindustrie.

Duurzaamheid 
Als familiebedrijf streven wij ernaar om onze 
continuïteit van generatie op generatie door te 
geven. 

Om onze toekomst en die van onze kinderen 
leefbaar te houden investeren wij in 
duurzaamheid en kwaliteit. Van het doorvoeren 
van energiezuinige maatregelen tot onderzoek 
naar nieuwe vormen van verpakken.

Kwaliteit
Kwaliteit is het belangrijkste begrip binnen ons bedrijf. Het is dan ook vanzelfsprekend dat voedselveiligheid 
en gezondheid centraal staan in ons kwaliteitsbeleid. Onze locaties voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen 
en we investeren continu in de verbetering van onze mensen en productielijnen.

Wij hebben de volgende certifi ceringen:

• BRC Food 
• IFS Food
• Keurmerk voor geraspte kaas

• Sedex - SMETA Pillar 4
• COKZ hygiëne certifi caat 

• Skal Bio Controle
• Halal

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM



Voor de consument bieden wij een groot en divers assortiment kaasplakken. Verpakkingen variërend van 
100 gram tot 400 gram met verschillende afmetingen plakken, afhankelijk van de gewenste kaassoort.
De consument heeft zo een ruime keuze aan beleg voor het creëren van sandwiches, paninis en maaltijden.
Onze retailverpakkingen hebben een easypeel opening en optioneel hersluitbare folie, wat de 
voedselverspilling beperkt. 

KAASPLAKKEN
retailverpakking

PRODUCTINFORMATIE
7,5 x 10cm 10 x 10cm 10 x 15cmAfmeting plakken 

15g tot 30g 15g tot 30g 25g tot 30gGewicht plakken

100g tot 400g100g tot 400g100g tot 400gInhoud verpakking 

19 x 13cm19 x 13cm 19 x 13cmAfmeting verpakking

1 pallet 1 pallet1 palletMinimale besteleenheid

Gekoeld bewaren Gekoeld bewarenBewaaradvies

THT

Per kaassoort kunnen de mogelijkheden in afmetingen en gewicht van de plakken variëren.

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

KAASSOORTEN
• Gouda
• Edam
• Mimolette
• Maasdam
• Emmental

• Cheddar rood
• Cheddar wit
• Monterey Jack
• Mozzarella
• Kaas 30% v.i.d.s.

• Havarti
• Tilsiter
• Butterkäse
• Provolone
• Geitenkaas

• Gerookte gesmolten kaas
• Komijnekaas
• Red Hot Chillies kaas

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.

Verkrijgbaar in Vepo Cheese tulp verpakking. Mogelijkheden voor Private Label verpakking op aanvraag.

Minimaal 10 weken na productie

Gekoeld bewaren



Voor het bereiden van de lekkerste gerechten bieden wij u een divers assortiment kaasplakken. 
Binnen een handomdraai heeft u uw sandwiches, tosti’s, paninis of quesadillas belegd. 

Wij bieden u drie soorten grootverbruikverpakking aan: 1 rij -, 2 rij - en stapelpak verpakking. 
U kunt dus de verpakking kiezen die het beste past bij uw wensen.

KAASPLAKKEN
grootverbruikverpakking

PRODUCTINFORMATIE

Per kaassoort kunnen de mogelijkheden in afmetingen en gewicht van de plakken variëren.

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

KAASSOORTEN
• Gouda
• Edam
• Mimolette
• Maasdam

• Emmental
• Cheddar rood
• Cheddar wit
• Monterey Jack

• Mozzarella
• Kaas 30% v.i.d.s.
• Havarti
• Tilsiter

• Butterkäse
• Provolone
• Geitenkaas
• Gerookte gesmolten kaas

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.

Afmeting plakken 10 x 10cm5 x 10cm 5 x 15cm 10 x 15cm

Gewicht plakken 15g tot 30g 15g tot 30g 15g tot 30g 20g tot 30g

Inhoud verpakking 500g
1kg

500g
1kg

500g
1kg

Afmeting  verpakking 35,5 x 13cm 35,5 x 13cm 35,5 x 13cm 35,5 x 13cm

Doosinhoud 12 x 500g
6 x 1kg

12 x 500g
6 x 1kg

12 x 500g
6 x 1kg

12 x 500g
6 x 1kg

Afmeting doos 36,5 x 26,5 x 15,5cm 36,5 x 26,5 x 15,5cm 36,5 x 26,5 x 15,5cm 36,5 x 26,5 x 15,5cm 

Palletisering 99 dozen 99 dozen 99 dozen 99 dozen 

Minimale besteleenheid 1 pallet 1 pallet 1 pallet 1 pallet

Bewaaradvies Gekoeld bewarenGekoeld bewaren Gekoeld bewaren Gekoeld bewaren

THT Minimaal 10 weken na productie

1 RIJ VERPAKKING
De plakken zijn dakpansgewijs gestapeld, dus makkelijk van elkaar af te halen. De 1 kiloverpakking in 1 rij is duurzamer in het foliegebruik 
en neemt minder ruimte in beslag in de koelvitrine dan een 2 rij verpakking.

Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen: Vepo Cheese tulp, Vepo Cheese koe of neutraal. Mogelijkheden voor Private Label verpakking 
op aanvraag.

500g
1kg

• Komijnekaas
• Red Hot Chillies kaas



PRODUCTINFORMATIE

Per kaassoort kunnen de mogelijkheden in afmetingen en gewicht van de plakken variëren.

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

KAASSOORTEN
• Gouda
• Edam
• Mimolette
• Maasdam
• Emmental

• Cheddar rood
• Cheddar wit
• Monterey Jack
• Mozzarella
• Kaas 30% v.i.d.s.

• Havarti
• Tilsiter
• Butterkäse
• Provolone
• Geitenkaas

• Gerookte gesmolten kaas
• Komijnekaas
• Red Hot Chillies kaas

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Afmeting plakken 10 x 10cm5 x 10cm 5 x 15cm 10 x 15cm

Gewicht plakken 15g tot 30g 15g tot 30g 15g tot 30g 20g tot 30g

Inhoud verpakking 1kg 1kg 1kg 1kg

Afmeting  verpakking 35,5 x 26cm 35,5 x 26cm 35,5 x 26cm 35,5 x 26cm

Doosinhoud 6 x 1kg 6 x 1kg 6 x 1kg 6 x 1kg

Afmeting doos 36,5 x 26,5 x 15,5cm 36,5 x 26,5 x 15,5cm 36,5 x 26,5 x 15,5cm 36,5 x 26,5 x 15,5cm 

Palletisering 99 dozen 99 dozen 99 dozen 99 dozen 

Minimale besteleenheid 1 pallet 1 pallet 1 pallet 1 pallet

Bewaaradvies Gekoeld bewaren Gekoeld bewaren Gekoeld bewarenGekoeld bewaren

Minimaal 10 weken na productieTHT

2 RIJ VERPAKKING
De plakken zijn dakpansgewijs gestapeld, dus makkelijk van elkaar af te halen. De compartimenten van een 2 rij verpakking kunnen 
afzonderlijk geopend worden, dus daardoor minder verspilling in geval van minder verbruik.

Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen: Vepo Cheese tulp, Vepo Cheese koe of neutraal. Mogelijkheden voor Private Label verpakking 
op aanvraag.

KAASPLAKKEN
grootverbruikverpakking

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.

2 RIJ VERPAKKING

Voor het bereiden van de lekkerste gerechten bieden wij u een divers assortiment kaasplakken. 
Binnen een handomdraai heeft u uw sandwiches, tosti’s, paninis of quesadillas belegd. 

Wij bieden u drie soorten grootverbruikverpakking aan: 1 rij -, 2 rij - en stapelpak verpakking. 
U kunt dus de verpakking kiezen die het beste past bij uw wensen.



KAASPLAKKEN
grootverbruikverpakking

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

PRODUCTINFORMATIE

Per kaassoort kunnen de mogelijkheden in afmetingen en gewicht van de plakken variëren.

KAASSOORTEN
• Gouda
• Edam
• Mimolette

• Maasdam
• Emmental
• Cheddar rood

• Cheddar wit
• Monterey Jack
• Mozzarella

• Kaas 30% v.i.d.s.
• Tilsiter

Afmeting plakken 10 x 10cm

Gewicht plakken 15g tot 30g

Inhoud verpakking 500g

Afmeting  verpakking 16 x 13cm

Doosinhoud 12 x 500g

Afmeting doos 36,5 x 26,5 x 13cm 

Palletisering 108 dozen 

Minimale besteleenheid 1 pallet

Bewaaradvies Gekoeld bewaren

Minimaal 10 weken na productieTHT

Verkrijgbaar in een neutrale verpakking. Mogelijkheden voor Private Label verpakking op aanvraag.

STAPELPAK
De plakken zijn op elkaar gestapeld, hierdoor is de verpakking kleiner en neemt minder ruimte in beslag in de koelvitrine. De plakken zijn 
goed van elkaar af te halen.

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.

STAPELPAK

Voor het bereiden van de lekkerste gerechten bieden wij u een divers assortiment kaasplakken. 
Binnen een handomdraai heeft u uw sandwiches, tosti’s, paninis of quesadillas belegd. 

Wij bieden u drie soorten grootverbruikverpakking aan: 1 rij -, 2 rij - en stapelpak verpakking. 
U kunt dus de verpakking kiezen die het beste past bij uw wensen.



Onze portieverpakkingen zijn ideaal voor uw buffetcounter of het serveren van ontbijt en lunch. 
1- of 2 plakken kaas individueel verpakt, wel zo hygiënisch en handzaam. De verpakkingen zijn 
zeer eenvoudig te openen. Daarnaast wordt voedselverspilling voorkomen, aangezien een 
verpakking maar 1 portie bevat. Wij bieden een groot assortiment kaassoorten.

KAASPLAKKEN 
1- en 2 plaksverpakking

PRODUCTINFORMATIE

Gewicht plakken 15g tot 30g

Per kaassoort kunnen de mogelijkheden in afmetingen en gewicht van de plakken variëren.

Minimale besteleenheid 1 pallet

Afmeting verpakking 16 x 13cm

20g tot 50gInhoud verpakking 

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

KAASSOORTEN
• Gouda
• Edam
• Mimolette
• Maasdam
• Emmental

• Cheddar rood
• Cheddar wit
• Monterey Jack
• Mozzarella
• Kaas 30% v.i.d.s.

• Havarti
• Tilsiter
• Butterkäse
• Geitenkaas
• Gerookte gesmolten kaas

• Komijnekaas
• Red Hot Chillies kaas

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

10 x 10cm Afmeting plakken

50 stuksDoosinhoud

38,5 x 18 x 12cmAfmeting doos

Palletisering 180 dozen

THT

Bewaaradvies

Verkrijgbaar in FairBeleg verpakking. Mogelijkheden voor Private Label verpakking op aanvraag.

Gekoeld bewaren

Minimaal 7 weken na productie

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.



Een groot en divers assortiment vers geraspte kaas in consumentenverpakking klaar voor gebruik. 
Van pizzakaas, kaas om te gratineren tot kaasmix voor de tortilla of taco, elk recept vraagt een 
speciale kaassoort. Verpakt in handzame zakjes, eventueel met een hersluitbare plakstrip. Ook 
bieden wij een geraspte Pizzamix aan, gemaakt van kaas en kaasvervanger op basis van 
plantaardige oliën. Of als vegan alternatief hebben wij Vegan Cuisine geraspt.

GERASPTE KAAS 
retailverpakking

PRODUCTINFORMATIE

THT Minimaal 10 weken na productie

Flowpack of hersluitbaar met plakstrip 

100g 150g 175g 200gInhoud verpakking

2 • 3 • 4 • 6mm2 • 3 • 4 • 6mm2 • 3 • 4 • 6mm 2 • 3 • 4 • 6mmRaspmaat 

22 x 14 x 2,5cm16 x 12 x 3cm 19 x 14 x 2,5cm 20 x 14 x 2,5cmAfmeting verpakking

12 x 100g 12 x 175g12 x 150g 12 x 200gDoosinhoud

39 x 14,5 x 15,5cm 39 x 14,5 x 15,5cm 39 x 14,5 x 15,5cm 39 x 14,5 x 18,5cmAfmeting doos

Palletisering 180 dozen180 dozen 180 dozen 150 dozen

Minimale besteleenheid 1 pallet1 pallet 1 pallet 1 pallet

Bewaaradvies Gekoeld bewarenGekoeld bewaren Gekoeld bewaren Gekoeld bewaren

Per kaassoort kunnen de mogelijkheden in afmetingen van de raspmaat variëren.

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

KAASSOORTEN
• Gouda
• Edam
• Mimolette

• Maasdam
• Emmental
• Cheddar rood

• Cheddar wit
• Monterey Jack
• Mozzarella

• Kaas 30% v.i.d.s.
• Geitenkaas
• Havarti

• Tilsiter
• Butterkäse

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.

Verkrijgbaar in Vepo Cheese tulp verpakking. Mogelijkheden voor Private Label verpakking op aanvraag.

• Pizzamix • Vegan Cuisine 

MIX MET KAASVERVANGER VEGAN



Vers geraspte kaas als ingrediënt voor al uw heerlijke gerechten. Voor welke toepassing ook, van het 
gratineren van een pizza of lasagne tot het bereiden van een taco, wij bieden u een ruim assortiment van 
verschillende kaassoorten. Wij raspen één kaassoort of maken een mix van diverse kaassoorten, helemaal 
naar wens om uw recept te laten slagen. Ook bieden wij een geraspte Pizzamix aan, gemaakt van 
kaas en kaasvervanger op basis van plantaardige oliën. Of als vegan alternatief hebben wij Vegan 
Cuisine geraspt.

GERASPTE KAAS
grootverbruikverpakking

PRODUCTINFORMATIE
500g 1kg 2kg 5kgInhoud verpakking 

2 • 3 • 4 • 6mm • granules 2 • 3 • 4 • 6mm • granules 2 • 3 • 4 • 6mm • granules 2 • 3 • 4 • 6mm • granulesRaspmaat

50 x 32 x 10cm34 x 32 x 6cm31 x 25 x 5cm24 x 25 x 3cmAfmeting verpakking

5 x 2kg10 x 500g 10 x 1kg 2 x 5kgDoosinhoud

39 x 26 x 18cm 39 x 26 x 28cm39 x 26 x 28cm 39 x 26 x 28cmAfmeting doos

90 dozen 54 dozen 54 dozen 54 dozenPalletisering

Minimale besteleenheid 1 pallet 1 pallet 1 pallet 1 pallet

Bewaaradvies Gekoeld bewaren Gekoeld bewaren Gekoeld bewaren Gekoeld bewaren

THT Minimaal 10 weken na productie

KAASSOORTEN

• Gouda
• Edam
• Mimolette

• Maasdam
• Emmental
• Cheddar rood

• Cheddar wit
• Monterey Jack
• Mozzarella

Per kaassoort kunnen de mogelijkheden in afmetingen van de raspmaat variëren.

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.

Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen: Vepo Cheese tulp, Vepo Cheese koe, neutraal of blauw. Mogelijkheden voor Private Label 
verpakking op aanvraag.

• Kaas 30% v.i.d.s.
• Geitenkaas
• Havarti

• Tilsiter
• Butterkäse

• Pizzamix • Vegan Cuisine 

MIX MET KAASVERVANGER VEGAN



Wij hebben een groot assortiment aan kaas met speciale afmetingen om te variëren in uw gerechten. 
Zo bieden wij miniblokjes en saladekaas voor in uw salade, cossettes of granules om op de pizza te 
strooien en borrelblokjes voor een borrelplank.

ONZE
SPECIALITEITEN

PRODUCTINFORMATIE
Mogelijk in retail- en grootverbruikverpakking van 200g tot 5kgInhoud verpakking 

5 x 5 x 5mm
8 x 8 x 8mm
10 x 10 x 10mm

Afmeting miniblokjes

35 x 5 x 5mmAfmeting saladekaas 

5 x 5 x 3mmAfmeting cossettes

18 x 18 x 18mmAfmeting borrelblokjes

Dubbel geraspt

Bewaaradvies Gekoeld bewaren

Minimale besteleenheid 1 pallet

KAASSOORTEN
• Mozzarella• Gouda

• Edam
• Cheddar wit
• Monterey Jack

• Mimolette
• Maasdam

• Emmental
• Cheddar rood

Per kaassoort kunnen de mogelijkheden in afmetingen variëren.

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.

Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen: Vepo Cheese tulp, Vepo Cheese koe, neutraal of blauw. Mogelijkheden voor Private Label 
verpakking op aanvraag.

SaladekaasMiniblokjes Cossettes Borrelblokjes

Afmeting granules

Granules

THT Minimaal 10 weken na productie



Om uw lekkere gerechten te verrijken met onze kazen kunnen wij ze ook in speciale formaten maken. 
Wat dacht u van kaas fl akes, lamellen of stamps als garnering voor de carpaccio? 
En onze fi jn geraspte kaas smaakt heerlijk op een bord pasta!

ONZE
SPECIALITEITEN

PRODUCTINFORMATIE
Mogelijk in retail- en grootverbruikverpakking van 200g tot 5kgInhoud verpakking 

20 x 20 x 10mmAfmeting fl akes

 Ca. 10mm breed - lengte kan variërenAfmeting lamellen 

10 x 10 x 2mmAfmeting stamps

Fijn geraspte kaas

1 palletMinimale besteleenheid

Bewaaradvies Gekoeld bewaren

KAASSOORTEN
• Gouda oud
• Bon Gusta - Italian style hard cheese

Per kaassoort kunnen de mogelijkheden in afmetingen variëren.

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Andere kaassoorten zijn op aanvraag.

Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen: Bon Gusta, Vepo Cheese tulp, koefolie en neutraal of blauw. Mogelijkheden voor Private Label 
verpakking op aanvraag.

LamellenFlakes Stamps Fijn geraspte kaas

THT Minimaal 10 weken na productie



Een lekkere snack! Of het nu op school is, tijdens het werk, onderweg in het vliegtuig of gewoon 
‘on the go’, er is altijd een moment voor een lekker stukje kaas. De kaasporties wegen 20 gram
en zijn individueel verpakt, hygiënisch en er is geen verspilling van kaas. 

KAASPORTIES
snack

PRODUCTINFORMATIE
Bulkdoos(100 porties per doos)Netje(3 – 25 porties per netje)Verpakkingsmogelijkheden Snackbox(6 porties per snackbox)

Afmeting kaasportie 56,4 x 20,3 x 16,5mm 56,4 x 20,3 x 16,5mm56,4 x 20,3 x 16,5mm

Gewicht kaasportie 20g 20g20g

Variabel 6 x 20g 100 x 20gInhoud verpakking

VariabelDoosinhoud 32 snackboxen 100 porties

Afmeting doos 39 x 26 x 13cm 38,5 x 18 x 8,5cmVariabel

Variabel 108 dozen 204 dozenPalletisering

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

KAASSOORTEN
• Gouda • Edam • Cheddar • Monterey Jack

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Deze kaassoorten zijn vegetarisch. 

Kaasmeisje

1 pallet 1 pallet1 palletMinimale besteleenheid

Gekoeld bewaren Gekoeld bewaren Gekoeld bewarenBewaaradvies

Tulp

Verkrijgbaar in verschillende verpakkingen: Vepo Cheese Kaasmeisje of Vepo Cheese Tulp. Mogelijkheden voor Private Label verpakking 
op aanvraag.

Minimaal 10 weken na productieTHT



Wij bieden een groot en divers assortiment kaasporties verpakt in een vacuüm verpakking, hierdoor is het 
lang houdbaar.  De verpakking is makkelijk te openen, wel zo gebruiksvriendelijk voor de consument. 
Versnijden in stukjes, blokjes of zelf raspen, in een handomdraai kan de consument de porties gebruiken voor 
verschillende toepassingen.  

KAASPORTIES 
retailverpakking

PRODUCTINFORMATIE
200g 400gInhoud verpakking 

12 x 10 x 1,7cm 12 x 10 x 3,4cmAfmeting porties

12 x 400g24 x 200gDoosinhoud 

39 x 14,5 x 16cm39 x 26 x 15,5cmAfmeting doos

90 dozen 150 dozenPalletisering

Gekoeld bewarenBewaaradvies

THT

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

KAASSOORTEN
• Gouda
• Edam
• Mimolette

• Cheddar rood
• Cheddar wit
• Monterey Jack

• Mozzarella
• Kaas 30% v.i.d.s.
• Geitenkaas

• Komijnekaas
• Red Hot Chillies kaas

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.

Minimaal 10 weken na productie

1 palletMinimale besteleenheid 1 pallet

Gekoeld bewaren

Verkrijgbaar in Vepo Cheese verpakking. Mogelijkheden voor Private Label verpakking op aanvraag.



Wij bieden een groot assortiment handzame kaasblokken in verschillende kaassoorten. Klaar voor 
gebruik in uw keuken om de kaas in gewenst formaat te versnijden. Van plakken voor de boterham tot rasp 
voor een ovenschotel of blokjes voor op de borrelplank, de mogelijkheden zijn volop. 

KAASBLOKKEN

PRODUCTINFORMATIE
ca. 3kg ca. 3,75kgGewicht blokken 

30 x 10 x 10cm 30 x 10 x 12cmAfmeting blokken

2 x ca. 3,75kg2 x ca. 3kgDoosinhoud 

39 x 26 x 12,5cm39 x 26 x 12,5cmAfmeting doos

90 dozen 90 dozenPalletisering

Gekoeld bewarenBewaaradvies

THT

Per kaassoort kunnen de afmetingen en gewicht van de blokken variëren.

NEEM CONTACT OP MET ONZE SALES AFDELING VOOR AL UW SPECIFIEKE PRODUCTAANVRAGEN.

KAASSOORTEN
• Gouda
• Edam
• Mimolette
• Maasdam

• Emmental
• Cheddar rood
• Cheddar wit
• Monterey Jack

• Mozzarella
• Kaas 30% v.i.d.s.
• Havarti
• Tilsiter

• Butterkäse
• Geitenkaas
• Komijnekaas
• Red Hot Chillies kaas

TEL: +31 (0)172 635200   •   SALES@VEPOCHEESE.COM   •   WWW.VEPOCHEESE.COM

Bijna al deze kaassoorten zijn vegetarisch. Diverse kaassoorten kunnen wij ook biologisch of Halal aanbieden.

Minimaal 10 weken na productie

1 palletMinimale besteleenheid 1 pallet

Gekoeld bewaren
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