


Voedingsgroothandel Precon richt zich 
voornamelijk tot horecabedrijven en food 
professionals. 

Wij koppelen de kracht en voordelen van een 
grote organisatie aan de gepersonaliseerde 
service van een familiebedrijf.

De constante koeling in de diepvriezers (-25°C) 
en in de koelruimtes (4°C) verzekert een 
voorraadopslag van optimale kwaliteit.

Door de grootte van de opslagruimte 
(meer dan 10.000 m3) kunnen wij onze  
prijzen scherp houden.

diepvries cash & carry

koelruimte cash & carry

Wie zijn wij?

4°C



diepvries opslag

-25°C



Bart 
vertegenwoordiger

Aaike 
vertegenwoordigster

cash & carry

18°C



Met een team van 30 gemotiveerde mensen, 
een oppervlakte van 21.300 m3 en een 
gamma van 5000 artikels is Precon de 
geknipte partner en leverancier voor 

- Horeca 
- Catering 
- Slagerij / Traiteur 
- Frituur 
- Broodjeszaken 
- Soepbars 
- Foodtrucks

Welkom voor een kennismaking met ons 
breed assortiment en ons uniek concept. Er 
staat altijd een enthousiaste medewerker 
klaar die u graag een rondleiding geeft.

Fijn u te ontmoeten!



U belt, faxt of mailt onze besteldienst en wij 
verzekeren een snelle en correcte levering.

In een straal van 30 km leveren we bestellingen 
die vóór 16u geplaatst worden binnen de 24 uur. 

De koude keten wordt gedurende het 
leveringsproces nooit onderbroken: Precon 
gebruikt voor aan- en uitleveren van de goederen 
ultramoderne laadkades en speciaal uitgeruste 
bestelwagens die volledig voldoen aan de HACCP 
normen.

Goed voor het milieu en de leefbaarheid : Precon 
bundelt 5000 artikels van 170 leveranciers en 
brengt deze in één levering tot bij de klant. 
Leveringen in de binnenstad van Gent gebeuren 
binnenkort met een elektrische vrachtwagen.

Vlotte bestellingen,  
verzorgde leveringen

tel 09/225.22.95
fax 09/233.07.11

bestelling@precon.be

Besteldienst

Onze chauffeurs 
leveren wekelijks 

bij 800 klanten met  
9 vrachtwagens.



Personal service
Professional delivery





Openingsuren: 
maandag - vrijdag 8u tot 17u30
zaterdag 8u tot 15u
zondag gesloten

Haalt u de goederen zelf af in onze Cash&Carry, 
dan geniet u van afhaalkorting.

Onze verkoopsploeg biedt u met plezier een 
koffie aan terwijl u onze laatste nieuwigheden en 
promoties spot.

Afhalen is nog 
minder betalen



De toekomst 
is verzekerd !

Chris Paternoster 
hoofdmagazijnier

Sam Van Loocke 
zaakvoerder

Séverine Baute 
zaakvoerster

Luc Baute 
zaakvoerder



De toekomst 
is verzekerd !

Luc Baute 
zaakvoerder Carine Deconinck 

zaakvoerster

Yves De Cooman 
algemene coördinatie, 

preventieadviseur &  
kwaliteitsverantwoordelijke

In 1979 startte Luc Baute in Zomergem met de diepvriesspeciaalzaak Precon.
Een jaar later verhuisde het bedrijf naar Gent. Luc, zijn vrouw Carine en 
hun team bouwden een bloeiende onderneming uit. In 1991 trad Precon toe 
tot het toenmalige Interfrost. Dat is nu Oresto Food Partners, de grootste 
groepering van horeca grossiers in België en Luxemburg. 

In 2019 neemt de tweede generatie de fakkel over! Séverine en Sam, al 
geruime tijd actief bij Precon, zullen de zaak voortzetten, samen met Carine 
en Luc. Er zijn grootse plannen voor verdere groei en… de beste service voor 
de klant blijft dé constante.



Wiedauwkaai 81c 
9000 Gent 
info@precon.be 
www.precon.be

Like us on 
facebook

tel 09/225.22.95
fax 09/233.07.11

bestelling@precon.be

Besteldienst

Openingsuren: 
maandag - vrijdag 8u tot 17u30
zaterdag 8u tot 15u
zondag gesloten


