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profiel de jong waddinxveen

Snel leveren uit
eigen voorraad
De Jong Waddinxveen draait de crisis de rug toe en presenteert vol
vertrouwen haar nieuwe collecties. Daarbij blijft de groothandel haar
klanten als vanouds garanderen dat de totale collectie direct uit eigen
voorraad leverbaar is. Dat betekent snelle en correcte leveringen
en geen voorraadrisico bij de klant.
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Silver

Nieuw paradepaardje van De Jong Waddinxveen is de collectie ‘Silver look’.

ding is met name zichtbaar in de vele creatieve kerstmodellen in hout die

Voor deze collectie heeft de firma veel van haar bekende zinkmodellen

de firma aanbiedt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan houten kerst-

voorzien van een chic glimmende finish, waardoor ze een hoogwaardige

boompjes, mandjes en sterbakjes, maar ook aan opmaakschalen, kaarspla-

look krijgen. De uitstraling is te vergelijken met die van aluminium,

teaus en houten bootmodellen.

maar de Silver look-producten zijn een stuk goedkoper. Kortom, een niet te
missen collectie voor trendy tuincentra.

Aardewerk
Dit najaar introduceert de Jong liefst vier nieuwe aardewerkcollecties,

Hout

waaronder Dot’s en Mysterioso. De serie Dot’s bestaat uit zeven unieke

Aangezien natuurlijke materialen de trend blijven dit najaar, heeft De Jong

modellen potten en vazen en is leverbaar in zilver en brons. De chique

Waddinxveen bovendien de houtcollectie flink uitgebreid. Deze uitbrei-

Mysterioso-collectie, gemaakt van een hoogwaardige kwaliteit klei, omvat

Dot’s
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eveneens zeven modellen, variërend van heel groot tot heel klein, en is

Geïnteresseerd geraakt? Kom dan eens kijken in onze showroom in

leverbaar crème/wit, grijs/groen en paars/zwart.

Waddinxveen of maak vrijblijvend een afspraak met een van onze vertegenwoordigers. Zij bezoeken u graag aan huis met een van onze vracht-

En nog is de koek niet op, want De Jong heeft ook de zwarte ‘Rose hip’

wagens die zijn ingericht als showroom. Het grootste deel van het

collectie verder uitgebreid en komt later dit seizoen ook nog eens met de

assortiment is in de auto’s aanwezig, zodat u alle producten op uw gemak

zogeheten ‘Titanium band’ collectie. Een explosie van nieuwigheden

kunt bekijken en bevoelen. Graag tot ziens!

kortom, die past in de filosofie van De Jong Waddinxveen om – crisis of
geen crisis – te volharden in optimisme, in het blijven investeren in nieuwe trends en producten.

Alle op voorraad
Bovendien neemt De Jong alle producten op voorraad, waardoor de groot-

5

Mysterioso

handel in staat is haar klanten direct en snel te beleveren. Een bestelling
is in de regel binnen vijf werkdagen in huis. Ideaal dus voor tuincentra
die zich willen onderscheiden van de massa, maar zelf liever geen grote
voorraad houden. Zij kunnen bij De Jong terecht voor een zeer breed en
exclusief assortiment decoratieve artikelen.
Om de drempel voor de klant nog lager te maken, hanteert De Jong
Waddinxveen een zo laag mogelijk minimumorderbedrag. Dat maakt het
mogelijk voor klanten om ook kleiner in te kopen. Eventueel benodigde
aanvulling is vervolgens snel na te leveren vanwege de eigen voorraad bij
De Jong. Klanten kunnen bovendien eigen ontwerpen/modellen bestellen
– altijd in een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Draadproducten
Bovenstaande collecties vormen slechts een kleine greep uit het grote
(nieuwe) aanbod van De Jong Waddinxveen. Er komtbij de groothandel
nog veel meer nieuws binnen aan sfeerartikelen voor huis en tuin.
Daarnaast vervaardigt De Jong in de eigen productiehal draadfiguren voor
huis- en tuindecoraties alsook tal van voor tuincentra interessante draadproducten als emmerrekken en displays.
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