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Freelance Culinair – Food Professionals a la carte 

Freelance Culinair is gespecialiseerd in het bemiddelen van de juist opgeleide 
culinaire medewerkers. Wij komen zelf direct van de werkvloer, zijn hands-on en 
staan voor heldere en duidelijke afspraken, transparantie en kwaliteit. Zo bemiddelen 
wij in freelance koks, sous chefs en chef koks. 

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van zelfstandig freelance culinair 
specialisten met jaren ervaring in het restaurantwezen, hotellerie en (party)catering. 
Door dit netwerk kunnen wij snel uw aanvraag onder de aandacht brengen en 
uitzetten binnen dit netwerk. Wij kennen onze pool vanaf de werkvloer en 
accepteren alleen de opdracht wanneer wij de kwaliteit en kwantiteit kunnen 
waarborgen. Natuurlijk zijn vaktechnische aspecten en werkervaring erg belangrijk 
maar inzet, persoonlijke eigenschappen en karaktereigenschappen moeten ook 
matchen met uw opdracht.  

Onze visie: 

Het komt niet vaak voor dat een creatieve culinair specialist al zijn talenten binnen 

één bedrijf kwijt kan. Juist door de veelzijdigheid aan opdrachten bij verschillende 
bedrijven, ontplooit hij of zij zich maximaal. Daarvan wordt op dagelijkse basis 

dankbaar gebruik gemaakt door onze opdrachtgevers.  Omdat freelance koks en 

chefs zelfstandig werken, is hun toekomst afhankelijk van hun eigen inzet. Geen 

enkele opdracht is vanzelfsprekend: daarvan plukt u als opdrachtgever direct de 

vruchten. 

Onze Food Professionals: 

Onze freelance koks zijn gekwalificeerd en beschikken over uitgebreide ervaring, zijn 

flexibel en kunnen een tijdelijke oplossing bieden voor bezettingsproblemen binnen 

een keukenbrigade. Onze koks verstaan hun vak, volgen de HACCP / hygiëneregels 

nauwgezet en weten van aanpakken.  
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Heldere afspraken: 

✓ U ontvangst als opdrachtgever direct een factuur vanuit de ingehuurde

freelance kok met de werkelijk gewerkte uren en de gereden kilometers woon-

werk verkeer.

✓ Wij hanterende volgende eenheidstarieven:

o Zelfstandig werkende kok

o Sous Chef

o Chef kok

€ 39,00 per uur exclusief BTW 

€ 42,50 per uur exclusief BTW 

€ 45,00 per uur exclusief BTW 

✓ Voor woon-werk verkeer berekenen wij € 0,29 per gereden kilometer exclusief 
BTW, berekend vanuit de ANWB routeplanner.

✓ Wij hanteren een betalingstermijn op de facturen van 10 dagen.

✓ Een dag bestaat bij ons uit minimaal 6 gewerkte uren, deze uren zullen ook 
altijd minimaal in rekening gebracht worden.

Kortom, voor onze culinair specialisten hanteren een eenheidstarief per functie, zij 
factureren direct aan u als opdrachtgever en volgen de huidige wet,- en regelgeving. 

U betaald zodoende nooit teveel, heeft geen administratieve rompslomp en geen 

bijkomende kosten, contracten of andere risico’s. 

Wij kunnen u snel freelance koks leveren. U kunt daardoor veel tijd en kosten 

besparen. De food professionals van Freelance Culinair hebben verstand van keuken 
& keukenmanagement zaken, daarom komt de juiste specialist op de juiste plaats.  

Contact: 

Freelance Culinair - den Rooijen Hospitality & Projectmanagement

Michael den Rooijen +31(0)64 0090903

www.freelance-culinair.nl 

http://www.freelance-culinair.nl/



