
                

Over Simon Lévelt
Wij zijn dé speciaalzaak voor biologi-

sche premium koffie en thee. Wat ons 

kenmerkt is persoonlijke aandacht, 

beleving en vakmanschap. Sinds 1826 

selecteren we met zorg voor mens en 

natuur de mooiste biologisch geteel-

de koffie en thee. Inmiddels telt ons 

assortiment meer dan 25 verschil-

lende koffiesoorten en 150 theeën, 

die te koop zijn in 42 speciaalzaken 

in Nederland en België. Simon Lévelt 

keurt, brandt en mengt zelf om tot de 

hoogste kwaliteit te komen. Duur-

zaamheid staat op een prominente 

plek in alles wat we doen. 

Missie
Onze missie is om premium biologi-

sche koffie en thee toegankelijk te 

maken voor iedereen. Alles begint bij 

Simon Lévelt bij de overtuiging dat 

mooie producten alleen in de har-

monie tussen mens en natuur kun-

nen ontstaan. Daarom hanteren we 

biologische landbouwmethodes om 

de beste koffie en thee te verkrijgen, 

zonder onnodige bewerkingen of toe-

voegingen. We werken samen met 

kleinschalige boeren en plantages die 

biologische landbouwmethoden toe-

passen om ervoor te zorgen dat de 

rijke variëteit aan soorten en smaken 

die de natuur ons geeft, behouden 

wordt. 

Producten en speciaalzaken
Naast de ruim 25 soorten koffie en 

150 soorten thee verkopen we ook 

koffie- en theebenodigdheden zoals 

koffiezetapparaten en theepotten. De 

liefde voor onze producten is groot. 

Dat merk je ook in onze speciaalza-

ken: al onze 145 koffie- en theespeci-

alisten weten je alles te vertellen over 

smaak, bereiding en achtergrond van 

de producten.

Onze merkwaarden
Simon Lévelt is… 

Gepassioneerd
Elk detail telt.

Nieuwsgierig
Open voor het onbekende.

Optimistisch 

Alles is een kans.

Verbinden
 In harmonie met mens en natuur.

Persoonlijk
Iedereen is welkom.

Puur
De kracht van eenvoud.

Bedrijfsstructuur en cijfers
Simon Lévelt is een niet beursge-

noteerd Nederlands familiebedrijf 

gevestigd in Haarlem. We impor-

teren koffie en thee uit Centraal en 

Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Branden 

en mengen gebeurt in de eigen bran-

derij in Haarlem. Verkoop geschiedt 

online (via de Simon Lévelt website 

en verschillende theespecialisten en 

drogisterijen) in natuurvoedingswin-

kels, geselecteerde supermarkten en 

via 42 speciaalzaken in Nederland en 

België (eigen en franchise). Onze af-

zetmarkten zijn Nederland en België. 

Jaarlijks maakt Simon Lévelt meer dan 

1 miljoen kilo koffie en 135.000 kilo 

thee.

Directie
Mikkel Levelt en Bert Jongsma vor-

men samen de directie van Simon 

Lévelt. Mikkel nam in 2003 het stokje 

over van haar vader. Bert heeft zich 

in december 2017 aangesloten als 

directeur van de Simon Lévelt orga-

nisatie. Mikkel en Bert hebben de ge-

zamenlijke visie om van Simon Lévelt 

een 100% biologisch merk te maken 

dat goed is voor mens en natuur en 

een bron van inspiratie is voor consu-

menten en bedrijven.

Hoofdkantoor
Hofmanweg 3 2031 BH Haarlem

Telefoon 023 512 2522 

Website www.simonlevelt.nl 


