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Highlands Casuals maakt
winkelen tot een beleving

‘Open in augustus, welk jaar?’ Pieter de
Greef, eigenaar van Highlands Casuals
kan wel lachen om reacties als deze op
de verbouwing van zijn nieuwe pand: ‘Ja,
er moest inderdaad veel gebeuren, maar
alles liep volgens schema dankzij de
strakke planning. Gelukkig maar, want
aan het begin van het seizoen moet de
nieuwe collectie in de rekken hangen.’

Pieter: ‘In onze nieuwe winkel aan de
Steenweg 15, brengen we de kinderlijn en
de heren en dames casuallijn. In deze
zaak met zijn 200 vierkante meters komt
onze collectie veel beter tot zijn recht. We
hebben nu een pand met een authen-
tieke uitstraling aan de buitenkant, dat
laten we zo. De binnenkant, met wat oor-
spronkelijke elementen, ziet er stoer en
strak uit. Die contrasten, daar houd ik
wel van. De presentatie is ruimer en je
loopt met plezier tussen de kleding. Win-
kelen moet een beleving zijn en voor een
detaillist is het een uitdaging om op ver-
anderingen in te spelen. Luisteren is ei-
genlijk het belangrijkste onderdeel van
ondernemen. Weten wat een klant wil en
proberen daaraan te voldoen. Dat geeft ie-
dereen een goed gevoel. De klant moet
ook thuis nog blij zijn met zijn aankoop.
Dat is de beste manier om het hoofd te
bieden aan webwinkels. Overigens, wij
hebben ook een website: www.highlands-
mode.nl. Daar kun je kijken en zelfs on-
line bestellen. Maar liever ontvangen we
de mensen hier, dat winkelt toch pretti-
ger. In de vertrouwde winkel op de hoek
Kromme Steenweg komt de damesmode.

Voor de vrouw van nú, voor elk kleedmo-
ment. Sportief, elegant, zakelijk of chi-
que.’

‘Ik ben nu 16 jaar bezig met winkels aan
de Steenweg. Ik heb dit pand gekocht van
de gemeente en na goedkeuring vanmijn
plannen kon ik met verbouwen starten.
Dat begint met het zoeken naar een
goede aannemer. Ik vond er drie, maar
met Frans Dusol klikte het meteen. Wij
kennen elkaar al jaren vanuit Stiphout
en hebben zelfs samen gesport. Met Frans
was er chemie, het voelde goed. Het is
toch een zaak van vertrouwen. Ook de
prijs was in orde en Dusol heeft de zaak
accuraat opgepakt. Ik heb nu één aan-
spreekpunt en dat werkt natuurlijk pret-
tig. Bovendien garandeerde Frans dat de
deur op tijd open zou gaan.’

Dusol ontzorgt
Frans Dusol: ‘Veel mensen hebben nog
niet in de gaten, dat wij niet alleen een
schildersbedrijf zijn. Maar in het verleden
stuitten wij bij projecten op zaken als
beton dat gerepareerd moest worden en
houten gevelelementen die verrot waren.
Je kunt niet zo maar alles schilderen en
daarom zijn we midden jaren tachtig
begonnen met renovatiewerk aan onroe-
rend goed. Denk maar aan gevelrenova-
tie, verbouwingen, dagelijks onderhoud,
houtrotsanering, betonherstel, beglazing
en natuurlijk schilderwerk. Nu hebben
we als aannemer alle vaardigheden in
huis. Met eigen timmerlieden, metse-
laars, glaszetters, betonreparateurs, schil-

ders en niet te vergeten, onze duizend-
poten. We nemen de opdrachtgever de
zorgen uit handen; ontzorgen, noem ik
het. Alle zaken die de bestaande bouw
aangaan, worden door ons geregeld. Wij
zijn het aanspreekpunt. Het motto van
Dusol Vastgoedonderhoud is dan ook: Uw
vastgoed is bij ons in vertrouwde han-
den.’ Opdrachtgever Pieter de Greef be-
aamt dat volmondig en Frans verwijst
nog graag naar www.dusol.nl: ‘Daar kan
iedereen zien wat we allemaal in huis
hebben.’

Nieuwe
winkel aan de
Steenweg
per 26 augustus




