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Eindelijk hebben we weer de ‘vakdagen’ 
kunnen bezoeken! Nadat de Vakdagen 
twee keer zijn uitgesteld, ging het op 12 en 
13 april wel door. We baseren ons artikel 
dan ook op deze twee dagen. Maar als we 
de exposanten mogen geloven, hebben zij 
voor de week erna ook al veel afspraken 
staan. Hoewel de meeste exposanten niet 
echt ‘hoge verwachtingen’ hadden – want 
je weet in deze onzekere tijden niet hoe 
het gaat lopen – was het gezellig druk. 
En de bezoekers kwamen niet voor niks! 
Alle exposanten presenteerden hun 
nieuwste collecties, er waren nieuwe 
deelnemers en een aantal exposanten 
hebben hun stand fors uitgebreid. 
Kortom, een bezoekje was zeker de 
moeite waard! Foto’s Ed Buying

MEER EN BETER  
DWI Vakdagen 

I n De Woonindustrie hebben ze er alles aan gedaan 
om een bezoek zo veilig mogelijk te maken. 
Bezoekers hebben tijdslots, bij binnenkomst 
wordt de temperatuur opgemeten, bezoekers 

moeten bij binnenkomst aangeven of ze klachten hebben 
of met iemand in contact zijn geweest, overal kun je 
je handen desinfecteren… kortom, geen reden om het 
centrum niet te bezoeken. Velen droegen ook gewoon 
een mondkapje, in het centrum en op de stands. Veiliger 
kon niet. Jan Hogenkamp: “We mogen open zijn, maar 
natuurlijk zorgen we voor een veilige omgeving voor 
onze bezoekers en exposanten. We zijn natuurlijk heel 
erg blij dat we überhaupt de vakdagen mogen houden. 
Dat komt de branche zeker ten goede. Woonwinkels en 
beddenspeciaalzaken doen het momenteel best goed. De 
winkels zijn geopend op afspraak en als inkoper/eigenaar 
wil je toch de nieuwste collecties in de winkel hebben 
staan. Wij zijn niet ontevreden over deze dagen en ook 
de exposanten zijn blij dat ze toch de mogelijkheid 
hebben om hun collecties te presenteren.” In feite 
waren de exposanten er begin februari al klaar voor. “We 
hebben daarom wel gezien dat onze maandagen drukker 

  KLANTCONTACT

Mobitec

De Eiken Zetel
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zijn dan voorheen. Dat is wel een trend die is ingezet. 
Exposanten hebben hun klanten op afspraak uitgenodigd 
op maandag. Dus veel exposanten hebben al geprofiteerd 
van de maandagopeningen.” En dat was ook wat wij van 
de exposanten hoorden. 

GOEDE COMMUNICATIE
Als eerste gaan wij langs bij Maxfurn en we spreken 
daar met Wilmar, Margot en John. Voor de vakdagen 
hebben de accountmanagers best wel wat afspraken 
gepland. Wilmar: “Maar we hebben ook al een soort van 
huisshow gehad. Toen de beurs uitgesteld werd, maar 
onze collecties wel klaar waren, hebben wij besloten 
onze klanten uit te nodigen in onze eigen showroom. 
Alles op afspraak en uiteraard met inachtneming van 
alle coronamaatregelen. We zijn ook wel blij dat we dit 
hebben gedaan, want veel klanten hebben onze nieuwe 
collecties al gezien.” Maxfurn heeft vorig jaar een topjaar 
gehad. En ook in de coronaperiode dat de winkels dicht 
waren zijn ze door blijven ontwikkelen. John: “Dat is 
wel het voordeel dat we een eigen productieafdeling 
hebben waar we de prototypen maken. We laten het 
produceren in Europa en Azië, dus natuurlijk hebben wij 
ook wel last van lange levertijden, maar we doen wel wat 
we beloven.” Margot: “Je moet zorgen voor een goede 
communicatie met de klant. Als je ze vooraf vertelt wat 
de levertijd is en je houd je daaraan, dan heeft een klant 
daar vrede mee. Goede communicatie in deze tijden 
is gewoon een must.” Maar ook nu - ondanks langere 
levertijden en dat winkels alleen open zijn op afspraak - 
loopt de verkoop goed door. Wilmar: “We merken wel dat 
in het begin de consument op afspraak echt altijd kocht. 
Nu horen we wel wat vaker dat de consument toch weer 
een beetje gaat ‘shoppen’. Ze maken dan bijvoorbeeld 
drie afspraken na elkaar op een woonboulevard. En 
als ze bij de tweede winkel geslaagd zijn, dan laten ze 
de derde afspraak schieten. Desondanks zijn wij niet 
ontevreden. Het gaat goed. En in juni gaan wij echt weer 
iets nieuws presenteren.” Wij houden jullie op de hoogte!

THUISWERKEN
Op de stand van PMP/NIX Design spreken we met 
directeuren Richard Moree en Jeroen Pruijssers. Het is 
voor de vroege maandagochtend al lekker druk op de 
stand. Richard: “Eigenlijk hebben we elke maandag wel 

Maxfurn

PMP/NIX

reuring op de stand. Onze verkopers maken afspraken 
en er wordt nog steeds goed verkocht. Uiteraard loopt 
onze projecttak momenteel iets minder, maar we zien dat 
langzaamaan wel weer aantrekken. De horeca hoopt toch 
minimaal in juni wel weer open te zijn.” Bij PMP/ NIX zijn 
tal van nieuwigheden. Nieuwe banken, tafels, fauteuils, 
‘aaibare’ stoffen, maar ze hebben er ook ingespeeld op 
het feit dat veel mensen momenteel thuiswerken.  
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hoe het werkt als je de stoel met een app wilt bedienen. 
Wat wij zo mooi vinden is dat de fauteuils zelf vanaf 
een flinke afstand via de app kunnen worden bediend. 
Alles is mogelijk via de app, maar voor wie liever een 
afstandsbediening gebruikt… die zijn er natuurlijk ook.

NOG MEER UITBREIDEN
Niet te missen is de nieuwe stand van DTP.Interiors. 
Kom je De Woonindustrie binnen, dan vind je meteen 
rechts de stand van DTP, die tot ver achterin doorloopt. 
In het midden van het eerste gedeelte staat een enorme, 
uit het oog springende bar, waar Gerard op het moment 
dat wij aankomen aan het werk is. Wow, wat een mooie 
stand is dit geworden, zeg! Gerard: “We wilden deze 
plek bij binnenkomst al langer hebben, want we zaten te 
veel weggestopt. We zijn dan ook blij dat we deze plek 
nu hebben. Maar, we zijn in overleg om nog meer uit 
te breiden. We kunnen nu echt alles van onze collectie 
laten zien en hebben een schitterende showroom.” Petra 
Hoogendijk, die zich meer bezighoudt met de verkoop 
bij DTP.Interiors is ook heel erg blij met de nieuwe plek 
en uitbreiding van de stand. “We hebben al heel goede 
reacties ontvangen van klanten. We vallen op en dat was 
precies de bedoeling. We waren begin februari klaar en 
sinds die tijd ontvangen we de klanten al.  

Ze presenteren hiervoor de collectie ‘Stylish Homework’ 
by PMP. Een serie bureaus die in geen enkele 
woonkamer misstaan. Werken aan de eetkamertafel is 
niet meer nodig. Er is keuze aan verschillende bladen 
en poten. Bureaus met lades, opbergruimte voor de 
laptop… er is een ruime keus en de collectie zit ook vol 
technische snufjes en oplossingen. Denk bijvoorbeeld 
aan een leder of lederlook gedeelte van het bureau, zodat 
je een muis zonder problemen kunt gebruiken. En dit 
gedeelte is ook nog eens gemakkelijk om te wisselen, 
zodat het zowel voor rechts- als linkshandigen kan 
worden gebruikt. En hoe zit het met de nieuwbouw van 
PMP? Jeroen: “We zijn druk bezig met de architect, maar 
we hebben geen haast. Onze showroom in Zwijndrecht 
is compleet verbouwd en we laten daar nu echt 
projectopstellingen zien, van een hotelkamer tot aan 
een vergaderruimte en een complete bar. De nieuwbouw 
die we aan het realiseren zijn, komt zeker, maar wel 
als de tijd daar is. We zullen er niet nog twee jaar mee 
wachten.” 

STA-OP FAUTEUILS ZIJN IN TREK
Op naar de stand van Meubelfabriek De Toekomst, waar 
we worden ontvangen door Hans Stokvis. Hij leidt ons 
meteen naar de nieuwste ontwikkeling, een grote sta-op 
fauteuil, gebaseerd op de sta-op fauteuil Twice: Riva. 
“Dit is ons nieuwste model. Het is ons grootste sta-op 
model en nu met een nog betere ‘sta-op’ functie. De 
sta-op fauteuils zijn momenteel echt heel erg gewild. De 
winkels doen het goed.” Terwijl we staan te praten over 
de nieuwe aanwinst in de collectie laat Hans ons ook zien 

De Toekomst

DTP.INTERIORS: ‘WE KUNNEN 
NU ECHT ALLES VAN ONZE 
COLLECTIE LATEN ZIEN EN 
HEBBEN EEN SCHITTERENDE 
SHOWROOM’

DTP.Interiors

De Toekomst
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We moesten uitbreiden omdat we veel meer wilden 
laten zien en dat is nu mogelijk.” Doet DTP.Interiors 
nu dan ook meer projecten? “Nee, onze corebusiness 
is nog steeds de retail. We werken met drie verkopers 
en voor projectinrichting zouden we er echt mensen bij 
moeten hebben. We willen onze huidige klanten optimaal 
kunnen bedienen en die doen heel goede zaken, ondanks 
de onzekerheid van vandaag de dag. Wie weet in de 
toekomst. Vooralsnog zijn we heel blij met wat we nu 
doen en hebben we een goed jaar achter de rug.” 

VERHUISD
BKS Meubelen is verhuisd. Doordat Passe Partout wilde 
uitbreiden (daarover straks meer), is er voor BKS 
Meubelen een nieuwe showroom gezocht op de eerste 
ring. En die showroom mag er zijn! Hadden zij eerst een 
showroom met één ingang, nu kun je van alle kanten 
de showroom inlopen en is het ook uitgebreider. Het 
mag gezegd worden, het ziet er schitterend uit. Jan van 
der Starre is ook erg blij: “We kunnen nu nog meer van 
onze collecties laten zien en het is echt een showroom 

met sfeer. We zijn er heel erg blij mee.” 
Op de foto’s de nieuwste collecties bij BKS 
Meubelen. 

STRAK GEHEEL 
Op de stand van Interstar/Havee vinden 
we Dick, Rody en Maryse. Interstar/Havee 

verbouwde de stand vorig jaar september al tot een mooi 
en strak geheel. Ze hebben niet te hoge verwachtingen 
van deze beursdagen. Maryse: “Wij werken met een vast 
dealernetwerk en die dealers komen altijd wel even om 
te kijken wat voor nieuws we bieden. Onze dealers doen 
tot op heden heel erg goed. Vorig jaar was een topjaar, 
maar ook dit jaar loopt – ondanks de sluiting – goed.” En 
hoe zit het met de levertijden bij Interstar/Havee?  

BKS MEUBELEN: 
‘WE KUNNEN NU NOG MEER 
VAN ONZE COLLECTIES LATEN 
ZIEN EN HET IS ECHT EEN 
SHOWROOM MET SFEER. WE 
ZIJN ER HEEL ERG BLIJ MEE’

Interstar/Havee

Bree’s New World

BKS Meubelen
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Dick: “Onze levertijden lopen – net als bij onze 
concullega’s – op. Het is inmiddels wel wat minder lang, 
maar als je met de klant blijft communiceren dan tonen 
zij begrip.” Maryse: “We zijn corona allemaal wel beu 
natuurlijk. Maar dat werken op afspraak heeft voor de 
winkelier ook wel zijn voordelen. De meeste klanten die 
een afspraak maken, komen niet voor niks. En je hebt 
maximaal aandacht en tijd voor die klant.” 

MEER AANDACHT VOOR DE KLANT
Ook bij Passe Partout vinden ze het winkelen op 
afspraak, zowel tijdens een beurs als bij de detaillist, een 
groot voordeel. Dirk Steenbeke vertelt er uitgebreid over. 
Hij liet zijn showroom, tevens de showroom van Haans, 
uitbreiden en verbouwen. Het is een immens grote en 
heel mooie showroom geworden. Bij binnenkomst kregen 
we een kaartje zodat men niet te veel mensen in de 
stand kan laten. Dirk is op dat moment druk in gesprek, 
maar maakt zoals altijd even tijd om met de redactie 
te spreken. Dirk vertelt: “We zijn heel blij hier in De 
Woonindustrie te zijn, dat we vakdagen kunnen draaien. 
En ik ben vooral heel blij met onze nieuwe showroom, 
waar mensen op afspraak altijd bij ons terecht kunnen. 
Ik vind dat echt een groot voordeel van corona. We 
hebben nu veel meer tijd voor de klant. We kunnen veel 
beter adviseren, want dat zijn we, adviseurs. Wij bieden 
natuurlijk een uitgebreide collectie met accessoires en 

alles erop en eraan. Als we meer tijd hebben voor de 
klant, dan kunnen we beter adviseren. Dat geldt voor mij 
in de showroom, maar dat geldt ook in de winkel. Wat dat 
betreft vind ik dat wel een goede ontwikkeling in deze 
tijd.” Bij Passe Partout bieden ze zoveel nieuws en zelfs 
een eco-stoffencollectie, Made in Belgium. “We moeten 
aan de toekomst denken, duurzaamheid wordt steeds 
belangrijker, dus ook bieden wij.” 
Uiteraard vind je nog veel meer leveranciers in De 
Woonindustrie. Laat je inspireren door bijvoorbeeld de 
nieuwe collecties van nieuwkomers Tenzo en Skovby. 
In de volgende editie van Interior Business nog meer 
nieuwigheden! 

Tenzo

Passe Partout

Vermeer

Skovby
Cartel Living


