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Ontwerper van naam
en faam: Bob Manders
Budget Home Store geeft
franchisenemer de ruimte

MAGAZINE VOOR EN OVER WONENRETAIL, MEUBELVAKHANDEL, INTERIEURLEVERANCIERS EN INTERIOR DESIGNERS

Meubelfabriek Theuns:
‘Wij hebben niets te klagen’
‘Nieuwkomer Design by
Ricardo maakt bijzondere,
luxe tafels’
Wildeboer & van
der Weide: ‘Investeren in
logistiek en automatisering’
Trendteam van
Rutger Bongers:
‘Stijlvol wonen voor een
eerlijke prijs’
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SAMIEN BLAAUWENDRAAD EN VICTOR BOCKWEG:

‘SAMEN LATEN WE HET MEUBELHART
WEER SNELLER KLOPPEN’

Beusichem

Wij hebben

niets
te klagen

Het Meubelhart Beusichem staat voor de deur. De Meubelbeurs Brussel ligt in het verschiet.
Redenen te over om eens over Meubelfabriek Theuns bij te praten, met Elke Theuns en Philip Thuys.
Enerzijds heeft de corona-periode het bedrijf geen windeieren gelegd. Anderzijds heeft
de fabriek ook te kampen met leveringsproblemen en prijsstijgingen. Eén groot geluk:
Theuns werkt uitsluitend met Europese leveranciers.
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De derde generatie familie Theuns: v.l.n.r. Jan, Kris en Elke.

MEUBELFABRIEK THEUNS:

+12%
Het gesprek gaat met een
positief elan van start. “Wij
hebben als bedrijf absoluut
niet te klagen. De omzet is 12%
gestegen ten op opzichte van
het pre-coronajaar 2019. Dat is
grotendeels te verklaren door
de algemene verschuiving in
het bestedingspatroon van de
consument. Zonder vakanties en
horeca geeft hij grif geld uit aan
alles in en rondom het huis. Hoe
lang dat effect nog voortduurt?
Bovendien is onze nieuwste
collectie Izola beter dan ooit
aangeslagen. Het design is veel
strakker dan je van Theuns
verwacht. Een van de highlights
is de uittrektafel, waarbij het blad
uitschuift terwijl de poten blijven
staan. Izola hebben we tijdens
de Voorjaarsshow in Beusichem
geïntroduceerd. Daarna zijn we
vanaf midden april continu met
de showwagen op pad gegaan, 4
dagen per week, 10 weken lang.
Nu zitten we al op 110 plaatsingen!
De laatste jaren waren we al heel
tevreden met 60 à 80 inplantingen
van een nieuw programma. Let op,
we spreken alleen van de Benelux,
want in Frankrijk, UK en Duitsland
hebben we Izola nog niet kunnen
showen. Dat doen we in Brussel.
Daar lanceren we nog een nieuwe
collectie. In Beusichem laten we de
teaser zien.”

REGIONAAL STERKER
Alles bij elkaar genomen, heeft
Theuns meer dealers en een
betere regionale dekking weten te
bewerkstelligen.
Philip Thuys: “We hebben dealers
die meer van onze collectie in hun
showroom (willen) presenteren. Zij
nemen een extra programma op,
of breiden hun aanbod uit met een
extra (kleur)opstelling. We krijgen
nu ook voormalige of nieuwe klanten
die (weer) in Theuns geïnteresseerd
zijn. Als er al een dealer in de
buurt zit, gaan we uiteraard in
gesprek. We zorgen ervoor dat
beide meubelzaken verschillende
programma’s presenteren. Zo zitten
ze niet in elkaars vaarwater. Het
resultaat is dat ons assortiment
regionaal beter, in de volle breedte
uitstaat. Wat helemaal opvallend
is? Sinds corona worden we vaker
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door consumenten benaderd, per
mail of telefoon. Dat was praktisch
niet meer te doen. Daarom hebben
we onze website aangepast met
‘onze dealers’. Je selecteert het
land, de provincie en krijgt een
overzicht op Google maps EN een
lijst met namen en gegevens van
onze dealers. Eén ding is zeker: voor
ons geen rechtstreekse verkoop aan
particulieren.”

TRANSPARANTIE
Nu heeft corona niet alleen
maar positief nieuws gebracht.
Ook Theuns heeft te kampen
met toeleveringsproblemen en
prijsstijgingen. Elke Theuns: “We
zitten met uitgestelde leveringen
van plaatmateriaal, glas, metalen
onderdelen, verpakkingsmateriaal,
noem maar op. Voor sommige zaken
hebben we andere leveranciers
ingeschakeld, of intern een
oplossing gezocht en gevonden.
Melamine plankjes kochten we altijd
kant-en-klaar aan. Nu kopen we het
plaatmateriaal aan en verzagen dat
zelf op maat. Onze onderstellen zijn
sowieso maatwerk. Een bijkomend
voordeel is dat onze leveranciers
voornamelijk in de Benelux
gevestigd zijn. Wij hebben de
overzeese import bewust altijd links
laten liggen. Dat is nu ons geluk!
Voor ons geen containerprijzen die
de pan uitrijzen. We communiceren
ook continu met onze klanten
over levertijden, de beschikbare
voorraden, de tekorten.
We informeren direct dat bijv.
fineeronderdelen pas in oktober
leverbaar zijn. Ze weten precies
wat er speelt. Ze komen niet op het
laatste moment voor verrassingen
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‘AAN ONS DE TAAK EN
EER OM THEUNS ALS
FAMILIEBEDRIJF
VOORT TE ZETTEN‘
te staan. Onze klanten weten dat
enorm te appreciëren, ze hebben
alle begrip voor de situatie.
Zonder deze problematiek, zouden
we meer kunnen uitleveren. De
productiecapaciteit is voor ¾ bezet.
We kunnen ons personeel aan het
werk houden, al is het soms door
een extra ‘brugdag’ in te lassen.
Helaas zijn ook wij genoodzaakt
om binnenkort onze prijzen aan te
passen. Normaliter brengen we in
maart de nieuwe prijslijst uit, maar
daarmee redden we het dit jaar
niet. Een tweede prijsaanpassing
binnen een jaar: dat is een unicum
in de geschiedenis van ons bedrijf!
We hopen dat de tekorten en de
prijsstijgingen einde van het jaar
stagneren. Dat zou geweldig zijn!”

DERDE GENERATIE
Tot slot komt de komende
generatiewissel ter sprake. De
geschiedenis van Meubelfabriek
Theuns gaat terug naar 1934.
Sinds 1991 is het familiebedrijf in
handen van de tweede generatie:
Theo, Ludo en Marc. Zij zijn of
gaan binnenkort op pensioen. De
volgende generatie staat klaar om
in de voetsporen van hun vaders
te treden. Elke, de dochter van
Theo; Jan, de zoon van Ludo; Kris,
de zoon van Marc. En uiteraard,
Philip Thuys als salesmanager. “Aan
ons de taak en eer om Theuns als
familiebedrijf voort te zetten.”
frances | franpress

MONTREAL: HET BESTVERKOCHTE PROGRAMMA BIJ
NAGENOEG ALLE DEALERS.
IZOLA: HET NIEUWE PROGRAMMA IS METEEN
EEN SUCCES.
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