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Met zijn naam op de gevel en een nieuwe 
huisstijl is begin dit jaar een periode van 
grondige modernisering afgerond. De 
winkel en de bakkerij zijn samen 40% in 
oppervlakte toegenomen. Het hele plaatje 
klopt sindsdien en dat is beloond met het 
behalen van een derde ster dit jaar. Sinds 
2011 vormt Lex Brakenhoff een VOF met 
zijn vader, die op de achtergrond aanwe-
zig is in een adviserende rol. Zijn moeder 
helpt nog met veel plezier de klanten, 
evenals zijn echtgenote Denise. 
 
Nieuwe generatie
Met zijn 28 jaar behoort Lex Brakenhoff 
tot de nieuwe generatie zelfstandige  
bakkers, Voor hem is automatisering een 
vanzelfsprekendheid. ,,Een bedrijf runnen 
als dit kan natuurlijk niet zonder een  
gedegen automatisering. Tot vier jaar  
geleden werkte iedereen hier nog met 
lijstjes, die vaak door kriebelige hand-
schriften ook nog eens niet te lezen waren. Voor de facturatie en 
administratie was er een verouderd boekhoudpakket. Kortom, er moest 
heel snel iets veranderen toen het duidelijk werd dat ik de zaak zou gaan 
voortzetten. Voor mij was het ook logisch dat we gingen werken met de 
beste bakkerij-software die er is om ons bedrijf ook daadwerkelijk profes-
sioneel aan te sturen. Net zoals ik wil dat klanten voor mijn producten 
kiezen voor de kwaliteit, doe ik dat ook bij mijn leveranciers. De prijs is 
ondergeschikt, het moet gewoon goed zijn.” De automatisering die hij 
zocht, vond hij bij Marti-Orbak Software. ,,Het eerste contact voelde 
meteen goed en ook Cash-it in combinatie met het touchscreen kas-

sasysteem van Evers Kassasystemen sprak 
mij zeer aan. Daarmee heb ik ook één 
telefoonnummer waar ik terecht kan voor 
mijn gehele automatisering.” 

Kiezen voor tijdwinst 
,,Cash-it is er voor het afrekenen en 
bestellen in de winkels. De bediening 
van de kassa is heel eenvoudig en snel 
te leren. De koppeling met ons ordering 
en facturatiesysteem Bake-it zorgt ervoor 
dat ik precies weet wat er in de winkel 
gebeurt. Bestellingen die in de winkel 
worden ingegeven, zijn direct zichtbaar 
in Bake-it op kantoor. Geen handmatig 
telwerk meer en met één druk op de knop 
zijn de bak- en verdeellijsten gereed. En 
ook de facturatie is nu een fluitje van een 
cent. Omdat Cash-it en Bake-it continue 
met elkaar communiceren, beschikken 
we altijd over de juiste gegevens en is de 
kans op fouten nihil. Tel uit de tijdwinst 

die alleen hierdoor al ontstaat.” Directeur Dave Everaers van Marti-
Orbak Software vult aan: ,,Hoe vaak komt het ook niet voor dat je als 
bakker gestoord wordt in je werkzaamheden omdat er bijvoorbeeld een 
vraag is van een klant waarop een medewerker niet direct een antwoord 
heeft? In Cash-it kan heel gemakkelijk alle productinformatie worden 
opgevraagd, niet alleen de verkoopprijs en de t.h.t.-datum maar ook 
bereidingswijzen, de receptuur, allergenen stoffen etc. Iedere vraag die 
het winkelpersoneel direct kan beantwoorden kan worden, levert je als 
bakker circa 20 euro op. De bakker kan verder met de productie en in de 
winkel kan men direct verder met de klanten. Zo simpel is het.” 

 
Een moderne bakkerij kan vandaag de dag niet zonder 

goede winkelautomatisering. Vier jaar geleden was dat 

voor Bakkerij Lex Brakenhoff uit Assendelft al meer dan 

helder. De keuze van deze Bakker met drie Sterren voor 

het geautomatiseerde kassasysteem Cash-it van Marti 

Orbak Software bleek slechts de eerste stap op weg naar 

een volledige integratie van bakkerij, winkel en kantoor. 

Inmiddels is ook de EXTRAvestiging webshop op de kassa 

aangesloten. Mede door deze verregaande automatise-

ringsslag heeft de omzet de laatste vier jaar ieder jaar een 

mooie plus laten zien.

Drie Sterren Bakker Lex Brakenhoff

Automatiseren levert geld op
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Eenvoudig bestellen
Bakker Lex Brakenhoff vaart een geheel eigen koers met zijn brood- en 
banketbakkerij en daarmee onderscheidt hij zich zeer in zijn marktge-
bied. Met als resultaat dat hij al vier jaar op een rij groeicijfers kan laten 
zien. Zo is de winkel zeven dagen per week open, waarvan zes dagen al 
om 3.30 uur! In die vroege ochtenduren (tot 8 uur) komen er al gauw 
gemiddeld 60 klanten , die niet alleen voor het (belegde) broodje komen 
maar ook het pak melk en de vers geperste sinaasappelsap meene-
men. ,,We zijn toch in de bakkerij aan het werk, dus dan kan ik net zo 
goed mijn winkel direct open doen. Uit mijn cijfers blijkt dat dit ook 
echt rendabel is, in mijn kassagegevens zie ik precies de piekmomenten 
van de dag. Op zondag is de winkel in de ochtend van 8 tot 12 uur 
open. Met vrijwel alleen een aanbod van luxe kleinbrood en croissants, 
afgebakken in de nostalgische etageoven in het zicht van de klant, ligt 
de gemiddelde besteding op 13 euro.” Werken met Cash-it betekent 
voor Lex Brakenhoff onder andere ook dat de winkelmedewerkster heel 
eenvoudig wekelijks terugkerende bestellingen kan herhalen, de Cash-it 
kassa vraagt of de klant volgende week 
weer de vaste bestelling wil (een eenma-
lige aanpassing is zo gedaan en ook weer 
geannuleerd), retouren per artikel worden 
bijgehouden, evenals de verkopen per 
artikel, per werknemer, per uur, per werk-
nemer per uur etc . Tussentijdse rapporta-
ges rollen er met een druk op de knop uit. 
Snel anticiperen en bijsturen op verande-
rende situaties wordt zo heel gemakkelijk 
gemaakt. ,,Aan onze Cash-it kassa’s zijn 
uiteraard pinterminals gekoppeld en ook 
de weegschalen voor de gewichtsartikelen 
alsmede het spaarsysteem in de vorm van 
een klantenpas. Klanten sparen op hun 

klantenpas punten die 2 eurocent waard zijn. De gespaarde punten kan 
men naar keuze weer bij ons besteden.” Aan Cash-it is ook de module 
Label-it gekoppeld waardoor Brakenhoff altijd over de juiste etikettering 
beschikt en de etiketten zelfs op de winkelvloer kan afdrukken.  
De Label-it software voldoet uiteraard aan de nieuwe regelgeving 
omtrent etikettering. Omdat hij graag op ontwikkelingen vooruitloopt, 
is Cash-it ook geschikt gemaakt voor het cashless betalen. ,,De omzet 
daarvan is nog niet groot maar ik bied nu al wel de mogelijkheid ertoe. 
Ik vind het ideaal en kan niet wachten tot al mijn klanten een digitale 
portemonnee hebben. Betalen met je smartphone heeft absoluut de 
toekomst en wij zijn er klaar voor.”

Een extra vestiging
Ook de EXTRAvestiging Webshop, is aangesloten op Cash-it. Inmiddels 
komt ruim 50% van de bestellingen online binnen, of dat nu de verjaar-
dagstaart met bijzondere vulling en teksten is of het bekende halfje wit, 
ze komen automatisch binnen op de Cash-it kassa. ,,De medewerkers 

zien zo direct wat er binnenkomt en wat er 
klaargemaakt moet worden. Consumenten 
kunnen in de winkel betalen of direct via 
EXTRAvestiging webshop met iDeal. We  
bezorgen alleen als er via de laatste methode 
is gekozen.”Brakenhoff heeft er voor geko-
zen geen aparte afhaalruimte te creëren voor 
de webshop bestellingen. ,,Naast de verkoop 
via EXTRAvestiging webshop, wil ik dat mijn 
klanten ook in de winkel verleid worden.  
Zo laten we de klanten regelmatig proeven 
van onze versgebakken producten. En dat 
doen we consequent dan voor het afrekenen. 
Een op de viert klanten koopt wat hij proeft, 
die omzet zou ik niet graag willen missen!”

Marti Orbak Software


