
 

Oostzaan, 28 mei 2020 

 

Betreft: Retourneren van producten & THT-verlengingen  

 

Geachte relatie,  

De heropening van horeca op aanstaande maandag 1 juni om 12.00 uur komt in rap tempo 
dichterbij. Vanuit VHC Jongens BV doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Ook de fabrikanten Coca Cola en AB Inbev bieden een helpende hand en 
komen u als horecaondernemer tegemoet in deze moeilijke periode. 

Retourneren van producten 

Eén van de tegemoetkomingen is de mogelijkheid om reeds afgenomen producten te 
retourneren. Het gaat hierbij om een selectie van producten die door de lockdown over 
datum zijn gegaan óf aangebroken zijn, maar niet meer verkocht kunnen worden. Uiteraard 
zullen wij u, als vaste relatie van VHC Jongens BV, helpen om deze specifieke producten te 
retourneren en gecrediteerd te krijgen. 

Om de retouren correct te kunnen verwerken en ervoor te kunnen zorgen dat u ook de 
geretourneerde producten daadwerkelijk gecrediteerd krijgt, moeten de volgende stappen 
worden doorlopen: 

- Indien u producten wil retourneren, dient u dit de dag voorafgaand aan uw levering te 
melden bij onze verkoop binnendienst. Dat kan via verkoop@vhcjongensbv.nl of 
tijdens kantoortijden telefonisch op 075 – 684 30 55. 

- Wij kunnen uitsluitend producten crediteren van fabrikanten waar integraal afspraken 
mee zijn gemaakt, zoals Coca Cola en AB Inbev. 

- Alleen producten die bij ons zijn afgenomen, kunnen worden gecrediteerd. 
- Producten die niet vooraf zijn aangemeld, worden door de chauffeur niet retour 

genomen. Aangemelde producten worden door de chauffeur retour geschreven op de 
retourbon en bij binnenkomst nogmaals gecontroleerd op juistheid en THT.   

De volgende afspraken zijn gemaakt met Coca Cola en AB Inbev: 

Coca Cola: 

Uiterlijk tot en met zaterdag 20 juni 2020 kunnen wij de volgende artikelen van Coco Cola 
retour nemen: 

 Alle varianten bag-in-box 5 & 10 liter 
 Coca Cola Light en Zero 20cl.  
 Sprite 20cl. 
 4 varianten Fuze Tea 20cl.  

Indien het een artikel met een THT van mei of juni betreft. 



AB Inbev: 

- Aangebroken fusten van AB Inbev kunnen tot 1 juli geretourneerd worden.  
- Voor vragen over kelderbier dient u rechtstreeks contact op te nemen met AB Inbev. 

In de bijlage vindt u een lijst met artikelnummers en omschrijvingen van producten van Coca 
Cola en AB Inbev die geretourneerd kunnen worden. 

Alle overige producten kunnen wij helaas niet retour nemen.  

 

THT-verlengingen 

Door de lockdown heeft de hele keten, van horecaleverancier tot horecaondernemer, last 
van THT-problemen. Om u als horecaondernemer te helpen, is vanuit de fabrikant besloten 
om een aantal producten een THT-verlenging te geven. Uiteraard zonder dat daarbij de 
voedselveiligheid in het gedrang komt. Als BRC-gecertificeerd bedrijf heeft VHC Jongens BV 
contact gehad met de fabrikanten en alle verlengingen juist geborgd. 

In de bijlagen vindt u overzichten van THT-verlengingen vanuit de brouwerijen. Hierop kunt u 
eenvoudig zien welke producten een eenmalige THT-verlenging hebben gekregen om extra 
waste te voorkomen.  

 

Uitleveren van producten met verlengde THT 

Naast deze producten die momenteel al bij u in de horecaonderneming aanwezig zijn, zal de 
fabrikant de komende weken ook artikelen uitleveren waarop middels een sticker een nieuwe 
THT wordt gecommuniceerd. De kwaliteit van deze producten is gegarandeerd door de 
fabrikant en wordt tevens geborgd door ons als uw horeca totaalleverancier. 

Veel succes met de herstart van de horeca, wees creatief en weet: samen staan we sterk!  

Fijne Pinksterdagen!  

 

Met vriendelijke groet, 

Team VHC Jongens BV – Echte Horeca Jongens 

 

 Bijlage 1. Overzicht artikelnummers van producten die retour mogen 
 Bijlage 2. Overzicht THT-verlenging Heineken 
 Bijlage 3. Overzicht THT-verlenging AB Inbev  

 



Artikelnr Omschrijving Inhoud

Coca Cola bag-in-box
01.080.02 B.i.b. coca cola zero postmix 5 ltr
01.080.52 B.i.b. coca cola postmix 10 ltr
01.080.78 B.i.b. fanta sinas postmix 5 ltr
01.081.35 B.i.b. coca cola light postmix 5 ltr
01.082.18 B.i.b. sprite refresh postmix 5 ltr
01.087.13 B.i.b. fuze tea sparkling 5 ltr

Coca Cola 20cl.
01.009.17 Coca cola light 24x20 cl.
01.008.68 Coca cola zero 24x20 cl.
01.032.68 Sprite refresh 20cl glas 24x20 cl.
01.086.06 Fuze tea green mango kamille 24x20 cl.
01.086.14 Fuze tea sparkling black tea 24x20 cl.
01.086.22 Fuze tea green tea 24x20 cl.
01.086.56 Fuze tea peach/hibiscus 24x20 cl.

Inbev fusten
02.700.59 Tripel karmeliet fust 20 ltr.
02.701.32 Dommelsch pils fust 50 ltr
02.701.40 Hertog Jan pilsener fust 50 ltr
02.701.58 Hertog Jan pilsener fust 20 ltr.
02.702.23 Dommelsch pils fust 20 ltr.
02.702.31 Jupiler fust fust 50 ltr
02.702.99 Jupiler fust 20 ltr.
02.704.21 Hertog Jan enkel fust 20 ltr.
02.705.12 Hoegaarden wit fust 20 ltr.
02.705.38 Hertog Jan weizener fust 20 ltr.
02.705.46 Leffe blond fust 20 ltr.
02.705.54 Leffe bruin fust 20 ltr.
02.706.03 Hertog Jan grand prestige fust 20 ltr.
02.706.37 Hertog Jan lentebock fust 20 ltr.
02.706.45 Hertog Jan herfstbock fust 20 ltr.
02.707.60 Hoegaarden rose fust 20 ltr.
02.707.78 Hertog Jan tripel fust 20 ltr.
02.714.03 Goose ipa keg fust 20 ltr.
02.719.24 Pauwel kwak fust 20 ltr.
02.719.40 Bud fust 20 ltr.

Overzicht van producten die geretourneerd kunnen worden.



Onze fustbieren bewaar je op een constante temperatuur uit de zon en het liefst koud. In 
onderstaand schema zie je hoeveel langer je de bieren kunt gebruiken dan staat vermeld op het 
fust. In deze periode is de kwaliteit van je bier gegarandeerd. 

Fust Langer houdbaar dan staat vermeld op het fust 
(verlengingsperiode)

Amstel 50L + drie maanden 
Amstel 20L + één maand 
Brand 50L + twee maanden
Brand 20L + één maand
Brand Up 20L + één maand
Cristal 50L + drie maanden
Heineken 50L + drie maanden 
Heineken 30L + drie maanden 
Heineken 20L + twee maanden 
Maes 20L + drie maanden
Maes 30L + drie maanden
Maes 50L + drie maanden

Affligem Blond 20L + drie maanden
Affligem Dubbel 20L + drie maanden
Affligem Tripel 20L + drie maanden
Affligem Fris Blond 20L + drie maanden
Affligem Belgisch Wit 20L + drie maanden
Ciney Blond 20L + drie maanden
Ciney Bruin 20L + drie maanden
De Eeuwige Jeugd Lellebel + drie maanden
De Eeuwige Jeugd Gladjanus + drie maanden
De Eeuwige Jeugd Belhamel + drie maanden
De Eeuwige Jeugd Bullebak + drie maanden
Desperados 50L + één maand
Hapkin 20L + drie maanden
Mort Subite Kriek 20L + drie maanden
Mort Subite Witte Lambic 20L + drie maanden
Paulaner Hefe Weissbier 30L + drie maanden
Paulaner Hefe Weissbier 50L + drie maanden
Straffe Hendrik 20L + drie maanden
Westmalle Dubbel 20L + drie maanden
Zundert 8 20L + drie maanden
Zundert 10 20L + drie maanden

Overzicht houdbaarheidsdatum volle fusten
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Desperados 50L + één maand
Hapkin 20L + drie maanden
Mort Subite Kriek 20L + drie maanden
Mort Subite Witte Lambic 20L + drie maanden
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Westmalle Dubbel 20L + drie maanden
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Overzicht houdbaarheidsdatum volle fusten



Bijlage – Overzicht verlenging THT fusten in lijn met NVWA richtlijnen 

Voor fusten met THT tot april, mei of juni 2020 verlengen we de THT met het aantal maanden zoals 
hieronder weergegeven. Fusten met THT maart, nemen we retour. Om de beste kwaliteit van het fustbier 
te waarborgen, verzoeken we je om het bier koel en donker te bewaren. Zolang het bier correct wordt 
bewaard, is bij de langere houdbaarheid - zoals hieronder aangegeven - de smaak gewaarborgd. 

Artikel 
nummer 

Productnaam Productnaam Huidige 
THT in 
maanden 

Nieuwe max 
THT in 
maanden 
voor fusten 
met THT april, 
mei en juni 
2020 

Verlenging 
huidige THT 
met aantal 
maanden 

3371 JUPILER KEG 50L                          Jupiler pils fust 50 L 6 9 3 

3643 JUP KEG 20L                              Jupiler pils fust 20 L 6 9 3 

31543 JUP BLUE KEG 20L NL                      Jupiler Blue fust 20 L 6 9 3 

11606 HERT JAN KEG 50L                         Hertog Jan pils fust 50 L 6 9 3 

17483 HERT JAN KEG 20L                         Hertog Jan pils fust 20 L 6 9 3 

11269 DOM KEG 50L                              Dommelsch pils fust 50 L 6 9 3 

3650 DOM KEG 20L                              Dommelsch pils fust 20 L 6 9 3 

76135 BUD 5% KEG 50L NL                        Bud pils fust 50 L 6 9 3 

75775 BUD 5% KEG 20L NL                        Bud pils fust 20 L 6 9 3 

18619 STEL ART KEG 50L IPPC CND                Stella Artois pils fust 50 L 6 9 3 

60128 STEL ART KEG 20L IFK                     Stella Artois pils fust 20 L 6 9 3 

5809 BECK KEG 50L INT                         Becks pils fust 50 L 6 9 3 

63311 GINE LAGER KEG 20L IFK BIO               Ginette pils fust 20 L 6 6 0 

74582 GINE BLAN KEG 20L BIO                    Ginette wit fust 20 L 6 6 0 

59057 GOOS 312 KEG 19,5L                       Goose Island 312 fust 20 L 6 8 2 

58941 GOOSE IPA KEG 19,5L                      Goose Island IPA fust 20 L 6 8 2 

10479 HOEG WHIT KEG 50L IPPC                   Hoegaarden wit fust 50 L 6 12 6 

9974 HOEG WHIT KEG 20L CHEP                   Hoegaarden wit fust 20 L 6 12 6 

18724 HOEG ROSEE KEG 20L CHEP N                Hoegaarden rose fust 20 L 6 6 0 

69191 HOEG GRAN CRU KEG 20L BENL               Hoegaarden Grand Cru fust 20 L 7 13 6 

65144 HOEG JULI KEG 20L RSR                    Hoegaarden Julius fust 20 L 7 13 6 

10718 LEFF BLON KEG 20L                        Leffe blond fust 20 L 6 12 6 

10774 LEFF BRUN KEG 20L                        Leffe bruin fust 20 L 6 12 6 

66644 LEFF RUBY KEG 20L CIG                    Leffe ruby fust 20 L 6 12 6 

10972 HERT JAN WEIZ KEG 20LT                   Hertog Jan weizener fust 20 L 7 13 6 

17495 HERT JAN GR PR KEG 20L                   
Hertog Jan Grand Prestige fust 20 
L 6 12 6 

63213 HERT JAN ENKEL KEG 20L                   Hertog Jan Enkel fust 20 L 6 9 3 

50175 HERT JAN TRIP KEG 20L                    Hertog Jan Tripel fust 20 L 7 13 6 

17484 HERT JAN LENT KEG 20L                    Hertog Jan Lente bock fust 20 L 6 9 3 

17467 HERT JAN BOCK KEG 20L                    Hertog Jan Bockbier fust 20 L 6 9 3 

21412 FRAN HWH KEG 30L                         Franziskaner weizen fust 30 L 6 9 3 

69265 KWAK KEG 20L IFK                         Pauwel Kwak fust 20 L 12 12 0 

65660 TRIP KAR KEG 20L IFK                     Tripel Karmeliet fust 20 L 12 12 0 
 

Onderwerp: Samen toewerken naar 1 juni 
 
Beste relatie, 
 
Wij hopen dat jij, je familie en collega’s veilig en gezond zijn in deze tijden. We kunnen weer samen 
vooruit kijken en voorzichtig aan de slag, nu per 1 juni de horeca weer ruimte krijgt gefaseerd op te 
starten. Bij ons overheerste na de persconferentie van vorige week daarom voorzichtig optimisme, maar 
we realiseren ons heel goed dat voor veel horecazaken het doorvoeren van de 1.5 meter samenleving 
een grote uitdaging is. Wij kijken er in ieder geval enorm naar uit om straks weer te mogen genieten van 
een mooi glas bier op een terras of in de horeca. Graag laten wij je weten hoe je op ons kunt rekenen in 
de aanloop naar 1 juni en stemmen we een aantal praktische zaken met je af. 
 
Verlenging THT onaangebroken fusten  
Vanwege de sluitingsperiode van de horeca is er mogelijk onaangebroken fustbier van onze merken bij 
jouw onderneming aanwezig. Het bier in deze ongeopende fusten is van de hoogste kwaliteit 
en is volkomen veilig om te drinken. Daarom hebben we – in lijn met NVWA richtlijnen – besloten om de 
‘Tenminste Houdbaar Tot’ (THT) te verlengen voor fusten met THT april, mei en juni, in plaats van 
het weg te gooien. Fusten met THT maart nemen we retour. In de bijlage vind je voor welke fusten we de 
THT verlengen.  
   
Om de beste kwaliteit van het fustbier te waarborgen, verzoeken we je om het bier koel en donker te 
bewaren. Zolang het bier correct wordt bewaard, is bij de langere houdbaarheid de smaak gewaarborgd. 
De THT datum geeft aan in hoeverre het bier net zo smaakt als toen onze brouwers het brouwden.   
Een panel van onze getrainde brouwers test en proeft de fustbieren regelmatig, om te monitoren hoe de 
smaak van onze bieren zich ontwikkelt over de tijd. Alle bieren waarvoor de THT wordt aangepast zijn 
geslaagd voor de deze test. Nogmaals, deze THT verlenging is volledig in lijn met de relevante NVWA 
voorschriften.  
 
Retourname niet aangesloten kelderbier 

• Zit er kelderbier in je tanks met afvuldatum tussen 25/2/2020 en 6/3/2020? Dan halen we het 
bier bij je op en verrekenen dit bij de eerstvolgende bestelling. De afdeling Telesales van AB 
InBev neemt hiervoor contact met je op. 

• Zit er kelderbier met afvuldatum na 6/3/2020 in je tanks? Het is belangrijk dat dit bier voor 15 
juni 2020 geopend wordt, dan kun je het serveren tot 15 juli 2020. Onze brouwers hebben 
hiervoor goedkeuring gegeven, in lijn met NVWA richtlijnen. 

 
Je kunt op ons rekenen 
Tijdens de sluitingsperiode lanceerden we meerdere steunpakketten om jou te helpen, we hopen dat je 
dat op prijs stelt. Daarnaast zijn we continu bezig met onze brancheorganisatie Nederlandse Brouwers en 
waar mogelijk KHN om extra steun vanuit de overheid voor de horeca te realiseren. Ook zijn we in 
gesprek met diverse gemeentes voor extra steun aan de horeca, zoals verruiming van de 
terrascapaciteit. En daar gaan we mee door. Binnenkort komen we bij je terug met praktische adviezen 
hoe je 1.5meter afstand kunt waarborgen in jouw onderneming en met praktische ondersteuning voor 
hygiëne. Houd hiervoor onze website www.horecasupport.nl goed in de gaten te houden. 
 


