
 

Bestel online en ontvang je levering op het kampterrein. De voordelen in een notendop: 

 

Kies veilig voedsel 

Aantrekkelijke prijzen en ruim assortiment 

Meer tijd dankzij bestellen en laten leveren 

Persoonlijke service op jouw maat 

Kwalitatieve producten gegarandeerd 

Ongelofelijk leuke extra’s 

Keilekkere, gezonde, vernieuwende maaltijden dankzij JAVA! 

 

PS Op www.javafoodservice.be/verenigingen/jeugdbewegingen vind je alle nodige info én 
heel wat superlekkere recepten. 

  

http://kampkok.java.eu/levering.html
http://kampkok.java.eu/assortiment.html
http://kampkok.java.eu/java-online.html
http://kampkok.java.eu/levering.html
http://kampkok.java.eu/wie-is-java.html
http://kampkok.java.eu/assortiment.html
http://kampkok.java.eu/extra.html
http://kampkok.java.eu/wat-eten-we-vandaag.html
http://www.javafoodservice.be/verenigingen/jeugdbewegingen.


Maar hoe werkt dat? 
 

 
Bestellen bij JAVA gebeurt via het online platform JAVA Online. Surf hiervoor naar 

https://jonline.java.eu en vul jouw persoonlijke gegevens in. Deze vraag je aan via mail 
naar foodservice@java.eu. 

 

Stap 1: een nieuwe bestelling aanmaken 
 

Kies in het menu aan de linkerkant voor ‘BESTELLEN’, daarna het tabblad ‘NIEUWE 
BESTELLING’. 

 
 

 
Belangrijk!  

 

- Controleer of de leverdatum overeenkomt met jouw kampperiode. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

https://jonline.java.eu/
mailto:foodservice@java.eu


Stap 2: de juiste producten toevoegen 
 

Klik ‘LABELS’ om de juiste producten te zoeken.  
 

 

 
Dit kan op 2 manieren: 

 
1. Zoeken in de omschrijving 

 
Dit doe je in de zoekbalk bovenaan 

 

 
  



2. Zoeken via de labels 
 

Aan de rechterkant zie je bij ‘Niveaus’ enkele productgroepen waaruit je makkelijk een 

keuze kan maken. 
 

Zodra je een bepaald label open klikt, krijg je meer opties te zien om je zoekopdracht te 
verfijnen.  

 

        
 

Nog meer opties? Je kan ook een bepaald merk zoeken of producten die vrij zijn van 
bepaalde allergenen: handig voor voedselallergieën! 

 
  



Heb je het juiste product gevonden? Typ de juiste hoeveelheid in het witte vak in de kolom 
‘Aantal’. 

 

Belangrijk! 
Zorg dat je altijd een hoeveelheid neemt die een veelvoud is van de info in de kolom 

‘Bestellen’. 
 

Staat er per pot van X kg? Dan kan je per stuk bestellen. 
Staat er per 6 potten? Dan moet je 6, 12, 18 … stuks bestellen. 

 
Wanneer je klaar bent met alle selecties, klik je op ‘VOEG TOE’. 

 

 
 

Stap 3: Controleer je bestelling en verzend 
 

Kijk nog eens goed na of je alles hebt besteld wat je nodig hebt en of je geen buitengewone 
hoeveelheden hebt aangeduid. 

 
Klik dan op ‘BEVESTIGEN’. 

 
Klik op ‘PDF’. Het document vind je via de tab ‘DOCUMENTEN’ in het menu aan de 

linkerkant. 

 
 

 
  



Oeps, nog iets vergeten? 
 

Geen probleem! Dit kan telefonisch tot 10 u ’s morgens op de dag vóór de voorziene 

levering. 

Wat doen we met leeggoed? 
 
Leeggoed zoals bakken waarin vers vlees en groenten werden vervoerd, lege bakken van 

drank … worden meteen door de chauffeur weer meegenomen. 

Wat met kampgasten met een voedselallergie? 
 
Achter elke product vind je enkele icoontjes terug die de aanwezige allergenen aanduiden 

(vb. lactose, gluten …). Deze vind je ook terug in de artikelfiches. Deze open je door op de 

foto van het product te klikken. 
 

 

 

Bedankt voor je bestelling, veel plezier op kamp! 
 

De Brink en JAVA Foodservice 
 
 


