
 

 

 

 

 

 

 





Binnenkort ga jij aan de slag als Nespresso Coffee Advisor. Werken als Nespresso Coffee Advisor is 

meer dan een bijbaantje, tijdens jouw carrière bij PSfm word je getraind in verschillende vaardigheden 

die je in je verdere loopbaan goed kunt gebruiken. De eerste belangrijke stappen heb jij al gezet: jij 

hebt voor deze baan gesolliciteerd en je bent aangenomen. Gefeliciteerd! 

Een rode draad in jouw werkzaamheden is het constant bijhouden van jouw Nespresso kennis door 

het maken van de e-learnings in de Nespresso Trade Academy. Tijdens de twee trainingsdagen van 

PSfm Traint leer jij alles over Nespresso. Hierna volgt een meeloopdag met een ervaren Coffee 

Advisor. In jouw eerste weken als Coffee Advisor komt er regelmatig een coach bij je langs om één 

van de modules met jou door te nemen. Heb jij het gehele pad succesvol doorlopen? Dan ontvang jij 

het Coffee Advisor certificaat! 

In dit document vind je alle informatie over onze regels met betrekking tot planning, jouw werkdag en 

hoe de systemen werken. Lees dit document goed door, heb je daarna nog vragen? Neem dan 

contact op met het Nespresso Team van PSfm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al het contact dat je hebt is met het Nespresso-projectteam van PSfm, dit betekent dat je nooit 

rechtstreeks contact mag opnemen met Nespresso. Het Nespresso Team is maandag tot en met 

vrijdag tussen 9:00-17:30 uur te bereiken op verschillende manieren. Hieronder zie je een foto en de 

functie van alle leden van het Nespresso Team.  

     

 

   

 

 

1.1 Contactgegevens 

 

PSfm 020 426 03 00 Ma t/m vrij van 09:00-17:30 uur 

Noodnummer 06 533 08 015 Ziekmeldingen en noodgevallen tussen 

17:30 en 09:00 uur en op za en zo 

 

Whatsapp 06 452 67 002 Ma t/m vrij van 09:00-17:00 uur 

 

Mail n-team@psfm.nl Note: wordt niet in het weekend 

gelezen en beantwoord.  

 

Facebook Nespresso Community Alleen voor Coffee Advisors 

 

Instagram @NesTradeNL Alleen voor Coffee Advisors 

@PSfmFieldmarketing Voor heel PSfm 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1.2 Social Media 
Het delen van foto’s van je werkdag op social media is toegestaan, mits je toestemming vraagt aan 

het N-team. Pas na goedkeuring mag je de foto plaatsen. Zorg ervoor dat de foto altijd Nespresso-

waardig is en dat je respectvol communiceert over PSfm en Nespresso. 

 

Om in contact te blijven met je collega’s word je toegevoegd aan een Whatsapp-groep. In deze groep 

zit je samen met de Coffee Advisors uit jouw regio en de coach. Je bent verplicht om deel uit te maken 

van deze groep. In de Whatsapp-groep kun je vragen stellen aan je collega’s over je dienst, je locatie 

en andere relevante zaken. Het is niet de bedoeling om uitgebreid je privéleven met elkaar te 

bespreken, houdt het binnen de perken en zoveel mogelijk werk gerelateerd. Ga ook respectvol met 

elkaar om en let op je taalgebruik.

Alle Coffee Advisors worden bij indiensttreding uitgenodigd voor de Nespresso Community op 

Facebook. Je wordt uitgenodigd via het emailadres dat het Nespresso Team van jouw heeft 

ontvangen. Stuur ons een mail als jouw Facebook-account niet gekoppeld is aan dat emailadres, dan 

krijg je op een ander emailadres alsnog een uitnodiging. In deze besloten groep worden nieuwtjes 

over Nespresso, koffie en week- en weekendacties gedeeld. Lid zijn van deze groep is niet verplicht, 

maar het is wel een manier om in contact te komen met je collega’s. 

Daarnaast is er ook een afgesloten Instagram-pagina speciaal voor Coffee Advisors (@NesTradeNL). 

Op deze pagina krijg je sneak peeks van nieuwe capsules en machines en wordt er regelmatig om 

jouw mening en creativiteit gevraagd.  

Heb jij een leuk idee voor een bericht op Facebook en Instagram? Geef dit dan door aan het 

Nespresso Team, jouw bijdrage wordt gewaardeerd! 

1.3 Nieuwsbrief 
Iedere vrijdag ontvang je de Coffee Advisor mailing, in deze wekelijks e-mail ontvang jij informatie over 

het Nespresso-project, dingen die goed gaan en verbeterd kunnen worden, aankomende acties en de 

belangrijkste informatie voor de komende week. Als je deze mail elke week leest, dan ben jij altijd op 

de hoogte van het laatste nieuws en veranderingen en kom je tijdens je werkdag niet voor 

verrassingen te staan. 

Daarnaast ontvang je iedere maand de PSfm nieuwsbrief. Wil je ook een keer voor een ander project 

werken? Dan kan je in de nieuwsbrief zien welke projecten er aan komen. Ook staat er belangrijke 

informatie in over PSfm, over bijvoorbeeld veranderingen binnen MARK. 

Wanneer je ziek bent, dan gaat de planner op zoek naar een betaald reserve die jouw dienst die dag 

kan overnemen. Omdat de vervanger opgebeld moet worden en nog naar de locatie moet reizen, is 

het van belang dat jij je op tijd ziek meldt. Je belt op de dag van jouw dienst ’s ochtends tussen 7:00 

en 9:00 uur om je ziek te melden. Dit doe je via het noodnummer (06 533 08 015). Alleen wanneer je 

belt met dit telefoonnummer is een ziekmelding geldig. Een e-mail, Whatsapp-bericht of het bellen 

naar een ander nummer is dus geen geldige ziekmelding.  

Een ziekmelding is één dag geldig, ben je de volgde dag nog steeds ziek? Dan dien je je weer tussen 

07:00 en 09:00 ’s ochtends te bellen naar het noodnummer. Wanneer je meer dan drie ziekmeldingen 

in zes maanden tijd hebt, dan zal er met jou (telefonisch) een ziekmeldgesprek worden gehouden.  

De planning is het belangrijkste onderdeel van het Nespresso-project. Het Nespresso Team is iedere 

dag bezig om ervoor te zorgen dat iedereen op de meest gunstige dagen op de beste locaties kan 

werken. Om hiervoor te zorgen zijn er rondom de planning een aantal regels en afspraken. Wanneer 

iedereen zich hier aan houdt, kan de planning snel en succesvol gemaakt worden. 



3.1 Beschikbaarheid 
De planning wordt gemaakt op basis van de beschikbaarheid die jij aangeeft en de locaties die bij jou 

in de buurt beschikbaar zijn. Je vult zelf je beschikbaarheid in via het online systeem van PSfm; 

M.A.R.K. De deadline voor de opvolgende maand is vóór de vierde van de maand. Dit betekent dat je 

bijvoorbeeld voor 4 februari je de beschikbaarheid voor de hele maand maart doorgeeft. Je mag je 

beschikbaarheid natuurlijk eerder aangeven. Vul jij je beschikbaarheid pas na de vierde in? Dan kan 

dit betekenen dat jij niet meer ingepland kan worden of dat je verder moet reizen. Lukt het niet om de 

hele maand in te vullen? Laat dit dan ook altijd weten aan het Nespresso Team zodat zij hier rekening 

mee kunnen houden.  

Wil je een wijziging aanbrengen na de vierde van de maand? Dan moet je dit per mail aan het 

Nespresso Team doorgeven en wachten op een akkoord. Dit heeft te maken met het feit dat de 

planner de planning aan de achterkant al aan het maken is voordat jij dit te zien krijgt in Nesdemo. 

Elke wijziging heeft dus voor ons grote gevolgen. Daarom is het belangrijk dat je jouw beschikbaarheid 

nauwkeurig invult en bijhoudt. Kun je meer werken, dan is dit altijd fijn. Pas je beschikbaarheid aan en 

geef dit door aan het Nespresso Team.  

Zorg ervoor dat je beschikbaarheid altijd up-to-date is. Als je nog op beschikbaar staat, dan wordt er 

vanuit gegaan dat je ingepland kan worden. Voor morgen en overmorgen wordt je gebeld als je nog 

wordt ingepland. Op vrijdag geldt dit voor zaterdag t/m maandag. Op alle andere dagen kun je een 

nieuwe toegevoegde dienst aan het eind van de dag terug vinden in Nesdemo. Hou dit dus ook altijd 

goed in de gaten! Wijzigingen in locaties en tijden kunnen ook voorkomen.  

 

 

Hierboven kun je zien hoe je jouw beschikbaarheid aangeeft. Ben je beschikbaar? Dan kleur je het 

vakje groen, ben je niet beschikbaar? Dan kleur je het vakje rood. Laat geen vakje wit, het is dan niet 

duidelijk of je die dag wel of niet kan werken.  

Graag minimaal twee dagen per week beschikbaarheid opgeven, waarvan één weekenddag tenzij 

anders afgesproken. Is dit niet haalbaar, laat dit dan via e-mail aan het Nespresso Team weten. Ben 

je langer dan twee weken niet beschikbaar? Dan dien je dit een maand van te voren aan te geven, 

zodat er een vervanger voor jou gevonden kan worden tijdens jouw afwezigheid. Dit geldt ook voor 

vakanties.  

3.2 Werktijden 
Als je de Media Markt, BCC of Bijenkorf binnengaat, dan meldt jij je bij de beveiliging van de locatie. 

Hier wordt je naam en je starttijd genoteerd. Bij de aanmelding kan er gevraagd worden om jouw 

identiteitskaart of paspoort, deze dien je daarom ook altijd bij je te hebben. Een rijbewijs is geen geldig 

legitimatiebewijs. Daarnaast geef je aan welke elektronische apparaten je bij je hebt, zoals je iPad, 

telefoon, opladers en oordopjes. Aan het einde van je werkdag schrijf je je weer uit bij de beveiliging 

en laat je jouw elektronische apparaten checken. 



3.3 Pauzetijden 
Wanneer jouw dienst 5,5 uur duurt of langer, dan heb je recht op een pauze en mag je (afhankelijk 

van jouw werktijden) jouw lunch of diner declareren. Je pauzetijden dien je in overleg te doen met de 

afdelingsleider van de afdeling waar je werkzaam bent. Dit omdat locaties vaste pauze tijden hanteren 

en jij als externe personeelslid dient je hieraan te houden.  

 

 Voorbeeld: 10.00-18.00 uur/11:30-19:30 uur etc. 

Indien je een werkdag hebt van minimaal 5,5 aaneengesloten werkuren durend tot 19.30 heb jij recht 

op een lunchpauze van een half uur. Deze 30 minuten worden ingehouden op de gewerkte daguren. 

Je ontvangt een vergoeding van maximaal € 5,85 voor je lunch. 

 

 Voorbeeld: 12.00-20:00 uur/13.00-21:00 uur etc.  

Indien je een werkdag hebt van minimaal 5,5 aaneengesloten werkuren eindigend na 19.30 heb jij 

recht op een dinerpauze van een drie kwartier uur. Deze 45 minuten worden ingehouden op de 

gewerkte daguren. Je ontvangt een vergoeding van maximaal € 10,00 voor je diner. 

 

 Voorbeeld: 10.00 – 20.00 uur/10.00-21.00 uur etc.  

Indien je een werkdag hebt van minimaal 10 aaneengesloten werkuren heb je recht op zowel een 

lunch- als een dinerpauze. Er worden dan in totaal 30 minuten lunchtijd en 45 minuten dinertijd 

ingehouden. Je totale vergoeding is dan € 5,85 + € 10,00 = €15,85. 

 

3.4 Betaald reserve dienst 
Nespresso en PSfm hebben een 100% leveringsgarantie. Dit betekent dat wanneer er een zieke is, 

deze vervangen moet worden. Daarom zijn er iedere dag een aantal betaald reserve diensten. Dit 

houdt in dat je ’s ochtends thuis incheckt in MARK en wacht totdat je door het Nespresso team wordt 

gebeld om naar een bepaalde locatie te gaan. Wanneer jij wordt gebeld, wordt er vanuit gegaan dat je 

met ene kwartier je huis kunt verlaten. Zorg er dus voor dat je werk-tas klaar staat. 

 

De betaald reserve diensten worden via e-mail gecommuniceerd en kun je niet terugvinden in 

Nesdemo. Wel moet je, wanneer je betaald reserve staat, inchecken via M.A.R.K.    

Indien je opgeroepen wordt voor een dienst, vervallen de betaald reserve uren en worden je werkuren 

en eventuele reisuren/onkosten uitbetaald.  

 

3.5 Ruilen 
Voor de dag van morgen en overmorgen mag je geen ruilingen/overnames doen. Echter gelden er wel 

uitzonderlijke regels als je niet kunt werken. Overleg dit altijd telefonisch met het Nespresso Team.  

Op de vrijdag is het niet mogelijk om ruilingen of overnames meer doorgeven voor de aankomende 

zaterdag, zondag en maandag. Zijn er onduidelijkheden m.b.t. de planning voor het weekend of loop 

je tegen een uitdaging aan, laat dit dan voor 12.00 uur op vrijdag weten. Kun je een geplande dienst 

niet werken, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.  

 

Ruilingen en overnames mogen enkel en alleen wanneer dit via e-mail of telefonisch is doorgegeven 

en akkoord op is gegeven.   

Tijdens jouw werkdag als Coffee Advisor werk je met verschillende systemen. In het schema 

hieronder kun je zien welke systemen je op welk moment van de dag nodig hebt. Op de Nespresso 

Trade Academy is er per systeem extra uitleg. 

 



4.1 Nesdemo 
Nesdemo is een rapportagesysteem van Nespresso. Op deze website (ndpnl.virtua.ch) vind jij jouw 

officiële planning. De dag voor jouw dienst controleer je op welke locatie je moet werken en wat de 

werktijden zijn. Wanneer je met het Nespresso team afspraken maakt over andere werktijden, dan 

wordt dit alleen in MARK aangepast en niet in Nesdemo. 

Aan het einde van jouw werkdag vul je de rapportage in. Tijdens je werkdag houd je bij wat je hebt 

verkocht, welke tastings je hebt gedaan en de voorraad koffie, suiker, roerstaafjes en take-outs. Om 

dit bij te houden, heb je een Nesdemo notitieblok ontvangen. De rapportage vul je helemaal en in 

verzend je voor de volgende dag 8 uur ’s ochtends. 

4.2 MARK 
Aan het begin van je werkdag check je op locatie in MARK. Dit doe je een kwartier voordat jouw dienst 

begint. Zodat je voldoende tijd hebt om naar de beveiliging te gaan en de Nespresso-corner klaar te 

maken voor de eerste klanten. 

Aan het einde van de dag vul je een korte rapportage in, voer de sales van de dag en upload je drie 

foto’s: de voorraadlijst, een foto van jouw schoongemaakte corner en een foto van jezelf van top tot 

teen voor de corner.  

Zodra je aan het einde van de werkdag op locatie bent uitgecheckt, kun je meteen jouw declaraties 

van die werkdag invoeren. 

Het is belangrijk dat je in- en uitcheckt op locatie, dit is jouw bewijs dat je de gehele dienst op locatie 

bent geweest. Wanneer je inchecklocaties niet kloppen, zal er contact met je worden opgenomen voor 

een toelichting. Overuren worden alleen uitbetaald als je op locatie bent uitgecheckt op het moment 

dat je naar huis ging.  

4.3 TMA 
TMA (Trade Mobile Application) is een app van Nespresso om Nespresso-klanten te registreren en 

een koffiebestelling te plaatsen. TMA staat standaard op de iPad die je in bruikleen hebt ontvangen. 

Aan het begin van jouw werkdag log je in in TMA, daarna zorg je dat de app wordt geüpdatet, 

wanneer dit is voltooid weet je zeker dat de juiste promotie actief is in TMA. Daarna selecteer je de 

POS (Point of Sales) oftewel verkooplocatie. Nu is TMA helemaal klaar om gebruikt te worden, 

wanneer een klant een machine koopt. 

5.1 Overzicht tarieven 
Indeling uren en tarieven voor medewerkers 18-20 jaar 

Daguren:   € 9,17 bruto per uur (ma. t/m za. van 07.00 tot 18.00 uur) 

Avonduren:   € 9,87 bruto per uur (ma. t/m za. van 18.00 tot 24.00 uur) 

Nachturen:   € 10,57 bruto per uur (ma. t/m zo. van 24.00 tot 07.00 uur) 

Zondaguren:   € 9,87  bruto per uur (zon/ feestdagen van 07.00 tot 18.00 uur) 

Zondagavonduren:  € 10,57 bruto per uur (zon/ feestdagen van 18.00 tot 24.00 uur) 

Indeling uren en tarieven voor medewerkers van 21 jaar en ouder 

Daguren:   € 11,04 bruto per uur (ma. t/m za. van 07.00 tot 18.00 uur) 

Avonduren:   € 11,74 bruto per uur (ma. t/m za. van 18.00 tot 24.00 uur) 

Nachturen:   € 12,44 bruto per uur (ma. t/m zo. van 24.00 tot 07.00 uur) 

Zondaguren:    € 11,74 bruto per uur (zon/ feestdagen van 07.00 tot 18.00 uur) 

Zondagavonduren:   € 12,44 bruto per uur (zon/ feestdagen van 18.00 tot 24.00 uur) 

 

De genoemde tarieven zijn inclusief 8% vakantiebijslag en inclusief vakantiedagen. 

Voor alle activiteiten is het tarief voor reisuren € 5,00 bruto per uur 

 



5.2 Declareren 
De uitbetaling van het salaris is op basis van declaraties. Aan het einde van jouw werkdag kun jij in 

MARK jouw dienst en onkosten declareren. Je kunt dus dagelijks declareren en alle administratie 

rondom een werkdag op de dag zelf afronden. In de handleiding op de Nespresso Trade Academy 

kun je lezen hoe je moet declareren via MARK. Naast je werkuren mag je ook het volgende 

declareren: 

- Reisuren 

- Reiskosten 

- AH Volle houdbare melk, pakjes 200 ml 

- Melkcupjes Campina Vol & Romig 

- Lunch/Diner 

- Schoonmaakspullen 

 

Indien er op een kassabon geen datum en BTW vermeld staan, kan je hier om vragen bij de kassa. Dit 

is erg belangrijk voor onze administratie. Alle producten die niet met de werkzaamheden voor 

Nespresso te maken hebben worden niet uitbetaald. Daarom moet er op de kassabon een 

verkooplocatie of productomschrijving staan, pinbonnen worden niet geaccepteerd. 

 

5.3 Reiskosten vergoeding 
Jouw reiskostenvergoeding wordt berekend vanaf het huisadres dat jij aan PSfm hebt doorgegeven. 

Als je vanuit een andere plaats gaat reizen en hier ook de vergoeding voor wilt ontvangen dan kan dit 

enkel na overleg en goedkeuring. 

Onder reistijd wordt verstaan de tijd die de werknemer besteedt aan het reizen tussen woonadres en 

de locatie waar de werkzaamheden worden verricht. De reistijd wordt naast de gewerkte uren vergoed 

(tenzij anders afgesproken), met dien verstande dat deze reisuren worden vergoed met aftrek van 1 

uur per dag. Deze reisduur wordt gezien als een normale en gemiddelde tijd voor woon-werkverkeer. 

De reistijd wordt berekend over de snelste weg per auto, bij een minimale gemiddelde snelheid van 70 

kilometer per uur. 

Reizen met de auto  

Indien je in het bezit bent van een auto, kun jij desgewenst met je eigen auto, naar locatie reizen. 

Eventuele parkeerkosten worden echter niet vergoed. Je kunt ervoor kiezen iets buiten de stad gratis 

te parkeren en dan eventueel voor een klein stukje met OV te reizen om zo parkeerkosten te 

voorkomen. De eerste 30 kilometer zijn voor eigen rekening, deze worden van het totaal 

gedeclareerde kilometers ingehouden. Kilometers en reisuren worden berekend via Google Maps. 

Hierbij wordt de kortste route gehanteerd. Er wordt geen rekening gehouden met omleidingen, deze 

dien jij zelf, met bewijs naar het Nespresso-team te sturen. 

Reizen met OV-Chipkaart  
Reiskosten kun je declareren mits je een geldig vervoersbewijs/OV kostenoverzicht uploadt bij je 

declaratie. Wanneer je met OV-chipkaart reist, houd dan rekening met de volgende werkwijze:  

 Je kunt bij het aankopen van een trein, bus of tram ticket een aankoop bon of kaartje krijgen. 

Let erop dat er wel duidelijk een datum op staat + een locatie. 

 Als je met een saldo reist, kun je via ticket-automaat of verkooppunt een transactieoverzicht 

afdrukken van de laatste 10 transacties op je OV chipkaart.  

 Via Mijn OV - chipkaart kun je een overzicht van je reiskosten printen of downloaden. Hier kan 

je alleen gebruik van maken als je een persoonlijke OV-chipkaart hebt.  

Binnen project Nespresso werken we met een carrièrepad. Dit carrièrepad is er om jou 

doorgroeimogelijkheden te bieden binnen je loopbaan. Wil je hier meer over weten, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met Iris of Nina.  

6.1 Tarieven 
Als CA ontvang je voor je werkzaamheden bij Nespresso de eerste 7 maanden het brons tarief. Na 

een goede beoordeling, kunnen de daaropvolgende 8 maanden omgezet worden naar zilver tarief en 



vervolgens kan je doorgroeien, na wederom een goede beoordeling, naar het goud tarief. Deze 

doorgroeitijden zijn echter indicatief en zullen per persoon anders zijn i.v.m. beoordeling. Wil je graag 

doorgroeien en wil je weten hoe je dit kan versnellen? Neem gerust contact met ons op! 

6.2 Beoordelingsgesprek 
Na je eerste werkmaand heb jij een proeftijdgesprek. Na je proeftijdgesprek heb je elke 6 maanden 

een beoordelingsgesprek. Bij het beoordelingsgesprek kijken we samen terug naar onze 

samenwerking en blikken we vooruit. Aan de hand van je beoordelingsgesprekken kun je ook 

doorgroeien in het carrièrepad. Bij de beoordeling kijkt het Nespresso team naar de volgende punten: 

 KPI’s (Machine ratio, Registratie ratio, Coffee ratio, Mystery Visit, Opt-in & AOS) 

 Deelname en bijdrage aan Nespresso Academy en optionele trainingen 

 Communicatie met het project team (goede bereikbaarheid en afspraak=afspraak) 

 Gewerkte en geweigerde diensten 

 Juist en correct doorvoeren van rapportages (Nesdemo & M.A.R.K.) 

 Algemene klachten/complimenten van Nespresso en klanten en signalen vanuit een locatie 

 Terugkoppeling Coaches 

Alle informatie rondom de verschillende systemen waarmee je gaat werken zijn te vinden op de 

Nespresso Trade Academy. Dit is een online platform met alle informatie die jij nodig hebt als Coffee 

Advisor. Alle briefings, informatie over campagnes en acties zijn hier dit vinden. 

Een groot onderdeel van de website is het onderdeel 'Digitaal leren' hier staan verschillende e-

learnings over alles wat met de werkzaamheden van Nespresso Coffee Advisor te maken heeft. Klik 

bij categorieën op 'voor de eerste training' of 'voor de tweede training' en maak deze e-learnings, 

zodat jij de juiste kennis hebt wanneer jij op de training komt.  

De website (www.nespressotradeacademy.nl) is toegankelijk via een vaste computer, smartphone en 

tablet, dus jij hebt de meeste recente Nespresso informatie altijd bij de hand.  

Mystery Visits zijn bezoeken die worden gedaan door zowel PSfm als een extern bureau. Het externe 

bureau toets hiermee de kwaliteit van jouw verkoop en de manier waarop jij de Nespresso beleving 

overbrengt. De uitgelichte punten in de Mystery Visit vragenlijst moeten worden behaald met een 

score hoger dan 85%. Wanneer je lager dan deze score behaald, wordt je gekoppeld aan een coach. 

Met de coach zal jij werken aan de gemiste punten zodat deze op niveau komen zodat je bij een 

volgende visits de beoogde 85% score behaalt.  ‘ 

Om goede tastings te kunnen doen met klanten is er in 

iedere Nespresso-corner een voorraad capsules 

aanwezig. Deze voorraad rapporteer je iedere werkdag 

in Nesdemo, als iedereen dit goed doet, blijft de 

voorraad op peil. Geopende sleeves bewaar je in de 

koffielade (indien je er eentje hebt). Let er op dat je niet 

onnodig een tweede sleeve opent (kijk dus of een 

bepaalde sleeve al geopend in de lade ligt). Op de 

achterkant van een sleeve is de batchcode te vinden. 

Bewaar deze code in de koffielade bij de juiste 

capsules. Als er iets mis is met de koffie die je zet, geef 

dit dan door aan het n-team met de bijbehorende 

batchcode. 

 

Vanuit Nespresso is er berekend dat er per verkochte machines vier tastings gedaan mogen worden. 

Aan de hand van dit beleid worden de capsules per locatie besteld. Daarbij wordt altijd gekeken naar 

hoeveel capsules er bij capsule-groep zijn. Dus het kan zijn dat je één Master Origin, Barista 

Creations of Ispirazione Italiana mist. Deze wordt dan niet direct besteld en het is aan jou om alsnog 



een goede tasting aan de klant aan te bieden. Nespresso heeft per locatie berekend hoeveel capsules 

er gebruikt mogen worden per maand. De koffie die Nespresso levert is alleen voor (potentiele) 

Nespresso klanten. Het is dus niet de bedoeling dat de koffie wordt geschonken aan het personeel of 

klanten die bij de klantenservice wachten, hier heeft de Media markt zelf een koffiemachine voor.  

 

 
Omdat we met derfbare producten (melk) werken, dienen we ons ook aan bepaalde veiligheids- en 

gezondheidsregels te houden. Hiervoor hebben we protocollen bij veiligheidsissues en regels rondom 

hygiëne. De TAM kan bij jou op locatie langskomen om te kijken of de locatie hieraan voldoet maar 

ook jou vragen stellen om te kijken of jij weet wat je moet doen bij een incident. Lees hiervoor goed de 

verschillende protocollen door die worden toegestuurd en bereid je elke keer als je op een nieuwe 

locatie komt voor op een eventueel bezoek van de TAM.  

 

 


