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EUROCONTROL selecteert Green Kitchen 

voor zijn cateringdiensten in België 

 

GREEN KITCHEN zet zijn ontwikkeling in de cateringsector voort door de aanbesteding voor 

cateringdiensten bij EUROCONTROL in Haren te winnen. 

 

EUROCONTROL is een intergouvernementele organisatie die bestaat uit 41 lidstaten en 2 staten 

ondertekenaars van een globale overeenkomst, die tot doel heeft alle belanghebbenden in de 

luchtvaart te helpen bij een gezamenlijke inspanning om de luchtvaart in Europa veiliger te 

maken, efficiënter, zuiniger en met minimale impact op het milieu. 

 

GREEN KITCHEN biedt een vers, natuurlijk, gezond en innoverend keukenconcept voor 

bedrijfskeukens en een dagelijkse levering op de werkplek.  

 

« ATALIAN wenst zich te onderscheiden door een diversificatie van zijn diensten op de Belgische 

markt van facilitaire diensten. De bedoeling is om een belangrijke en essentiële partner te worden 

in multi-services. De groei dankzij de samenwerking met EUROCONTROL maakt deel uit van 

deze strategie», verklaart Guido PERREMANS, Region Manager Benelux – CEO Belgium. 

Tevredenheid van onze klanten is en blijft uiteraard de prioriteit. 

 

 " GREEN KITCHEN ontleent zijn kracht aan zijn diepgewortelde ondernemende cultuur en sterke 

identiteit, waarvan kernwaarden integriteit, behendigheid, duurzame verantwoordelijkheid en eenvoud 

zijn. Onze gehechtheid aan de ATALIAN SERVEST-groep geeft ons enerzijds de kracht van een 

internationale groep en de behendigheid van een onafhankelijk bedrijf en anderzijds van een 

ondernemende, pragmatische cultuur dicht bij zijn klanten met een sterk en erkend CSR  engagement, 

"benadrukt Matthias HANSSEN, Directeur Green Kitchen. 

 

 

Over ATALIAN: 

Met een omzet van meer dan € 3 miljard (vooruitzicht 2018), meer dan 125.000 werknemers en 

een aanwezigheid in 34 landen, is Atalian Servest een onafhankelijke leider op het gebied van 

diensten aan bedrijven. 

De Groep telt meer dan 32.000 klanten in de private en publieke sector. 

De diensten worden vandaag de dag georganiseerd in verschillende gebieden: Schoonmaak, 

Catering, Technisch Onderhoud en Facility Management, Veiligheid, Onthaal, Groenonderhoud, 

Gebouwen en Energiebeheer ... 
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