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ABONNEMENTSVORMEN VOOR AFNEMERS 

PS in foodservice heeft voor haar afnemers een 4-tal abonnementen. Afhankelijk van de services en extra’s kies je het 

assortiment dat het beste bij je past.  

 Basis Standaard Premium 
Premium 

Plus 

Inrichten van je eigen omgeving met inlog Mijn PS + + + + 

Inlezen eigen assortiment volgens PS sjabloon + + + + 

Productinformatie van je assortiment beschikbaar via eigen Digitale Catalogus 
met filteropties en altijd up-to-date informatie 

+ + + + 

Digitale Catalogus beschikbaar in eigen huisstijl en eigen banner - + + + 

Meerdere verschillende assortimentslijsten, met elk een eigen Digitale Catalogus - - + + 

     

 

Met een abonnement krijg je toegang tot Mijn PS. Je eigen omgeving met je eigen assortiment, waar rapportages & 

analyses je extra inzichten geven.  

Mijn PS     

Overzicht van de allergenen en voedingswaarde van je assortiment + + + + 

Mutatieoverzichten van allergenen en voedingswaarde – welke producten zijn gewijzigd + + + + 

Standaard Duurzaamheidsanalyse van je eigen assortiment - + + + 

Uitgebreide Duurzaamheidsanalyse van je eigen assortiment - - + + 

Validatie Rapport PS, met inzicht in de volledigheid van je productinformatie - - + + 

Productinformatie Rapport basis - inhoudelijke informatie per product - - + + 

Productinformatie Rapport uitgebreid – meer inhoudelijke informatie per product - - - + 

Analyses en rapportages over je assortiment (Schijf van 5, Nutri-Score ed) - - - + 

     

 

Meest 
gekozen 



 

PS in foodservice,  Postbus 616,  6710 BP  Ede                                                                                                                            Pagina 2 van 3 

ProductSpecs4all BV  |  KvK  09 088 933  |  IBAN  NL38 INGB0006527436  |  BTW / VAT nr.  NL0021.20.896.B01 

Door een digitale koppeling naar een eigen intern systeem, website, softwaretool (rekentool of 

keukenmanagementsysteem) ontvang je dezelfde productinformatie maar dan direct binnen je eigen omgeving.  

De productinformatie wordt via de PS webapi beschikbaar gesteld in combinatie met je eigen PS token. 
 

Digitale koppeling met intern systeem of website Basis Standaard Premium 
Premium 

Plus 

Ondersteuning koppeling eigen systeem, inclusief mapping en helpdesk * - - + + 

Digitale koppeling met toegang tot actuele productinfo uit PS, inclusief mutaties & 
wijzigingen 

- - + + 

Toegang tot productinfo van eigen merken/Private Label producten - - + + 

Digitale koppeling met softwaretool **     

Digitale koppeling met standaard softwaretool – Partner van PS  - + + + 

Digitale koppeling met specifiek voedingssoftwaretool – Partner van PS  - + + + 

** Heb je/wil je een koppeling met een softwaretool? Bekijk met welke softwaretools PS gekoppeld is.      

 

Extra’s      

Zelf eigen producten invoeren, met ondersteuning door PS * - + + + 

Invoer en borging eigen merken/PL door producenten, met ondersteuning door PS - - + + 

Activeren producenten voor 100% dekking van je assortiment in PS - - + + 

Activeren producenten voor beschikbaar stellen aanvullende voedingswaarde - - - + 

Op speciaal verzoek, extra eigen validatieregels over je eigen assortiment * - - - + 

Op speciaal verzoek, extra analyses en rapportage over je eigen assortiment * - - - + 

     

 

 

  

Meest 
gekozen 

https://psinfoodservice.nl/partner/rekentools-en-apps


 

PS in foodservice,  Postbus 616,  6710 BP  Ede                                                                                                                            Pagina 3 van 3 

ProductSpecs4all BV  |  KvK  09 088 933  |  IBAN  NL38 INGB0006527436  |  BTW / VAT nr.  NL0021.20.896.B01 

ABONNEMENT 

 

Met elke afnemer wordt bij aanvang met PS in foodservice een overeenkomst opgemaakt. Het abonnement loopt in elk geval tot het einde van 

het kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengend, tenzij voor 1 oktober schriftelijk wordt opgezegd.  

 

Vergoeding abonnement Basis Standaard Premium Premium Plus 

Per jaar, in euro en exclusief BTW 0 280 560 1115 

prijsstelling is geldig tot 31 december 2021     

 
* Bij enkele services zijn eenmalige kosten en/of extra kosten voor een extra module van toepassing zijn. Dit wordt altijd vooraf besproken,  
afgestemd en schriftelijk bevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle bedragen zijn in euro, exclusief BTW en jaarlijks.    
Genoemde prijsstelling is geldig tot 31 december 2022   
  
Vragen over de abonnementsvormen, het upgrade van je abonnement of de vergoeding van je verpakking?   
Neem contact op met je relatiebeheerder bij PS in foodservice +31 (0)85 044 18 96  
of mail algemene vragen over het abonnement en facturatie naar administratie@PSinfoodservice.com  
 

 

Meest 
gekozen 

https://psinfoodservice.nl/over-ons
mailto:administratie@PSinfoodservice.com

