
De Verbouwing: 

Van der Leeuw Optiek

We hebben de begane grond een 

volledige make-over gegeven. 

Hier bevinden zich de zonnebril-

lenwinkel en de verkoop/advies-

ruimte voor de brillen. Door 

intensief gebruik ontstaat er enige 

slijtage en ook een winkelinteri-

eur is onderhevig aan trends.

Het vorige interieur dateert van 

zeven jaar geleden.

Wij werken altijd samen met een 

architect. Deze is van belang voor 

de kwaliteitscontrole van de 

werkzaamheden, beoordeelt de 

kosten en heeft kennis van 

nieuwe materialen en oplossin-

gen. De verbouwing is gereali-

seerd door WSB.

Geen

Los van het moderniseren en ver-

fraaien van het interieur, was de 

beperkte lichtinval de belangrijk-

ste reden voor de verbouwing. 

Met de toepassing van shutters 

als achterwand van onze etalages, 

lichtere kleurstellingen en een 

ander verlichtingsplan zijn we 

erin geslaagd dit te optimalise-

ren. De presentatie van onze pro-

ducten is hierdoor veel mooier 

geworden. Daarbij is de sfeer ont-

spannen gebleven en is de wens 

om te kopen toegenomen.

Je laat je telkens weer verleiden 

tot een betere oplossing of die net 

weer iets leukere lamp. Dat 

maakt het soms niet eenvoudig 
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om binnen de begroting te 

 blijven. De meter staat nu op 

€ 375.000, ons kleine atelier in 

het souterrain en een van onze 

kantoorruimtes op de tweede 

etage staan nog voor juni in de 

planning.

Deze verbouwing heeft ongeveer 

zes tot acht weken geduurd en is 

redelijk binnen de planning 

gebleven.

Onze contactlenzenafdeling is tij-

dens de gehele verbouwing volle-

dig operationeel gebleven, maar 

we hebben uiteraard wel veel last 

gehad van stof en geluid. De bril-

len en zonnebrillen verkoop was 

wel even improviseren. We 

bevinden ons in drie monumen-

tale panden en daar hebben we 

behoorlijk in moeten schuiven. 

We zijn de gehele periode wel 

gewoon open geweest.

Lastig, je wilt het eigenlijk elke 

keer te mooi maken. Dat is soms 

de valkuil die je zelf creëert.

Ik ben niet snel tevreden en je 

hebt te maken met voortschrij-

dend inzicht. Het resultaat meet 

ik toch liever op basis van meer 

kopende- en tevreden klanten. 

Het interieur speelt daarin 

natuurlijk wel een belangrijke 

rol. Stel me deze vraag over 

twaalf maanden nog maar eens.

Op de mensen met wie ik werk 

en het resultaat dat we gezamen-

lijk bereiken.

Welkom, vriendelijk, verrassend, 

professioneel, onderscheidend.

De klanten zijn erg enthousiast. 

Ze stellen het erg op prijs dat we 

blijven innoveren en investeren in 

ons bedrijf.

Die zijn behoorlijk uitgebreid. Ik 

laat me leiden door mijn passie 

voor het ondernemerschap. Het is 

op het ogenblik goed opletten 

geblazen en zoeken naar de kan-

sen en niches in de markt.
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