
De tool ‘Uw huis uw wensen’, waar-

mee Van Hoften Installatietechniek

drie maanden geleden startte, is het

antwoord op de veranderde vraag van

starters in kopersbegeleiding. De

installateur in Hardinxveld-Giessendam,

met 65 mensen en een groep van 10

inleners vooral actief in de nieuwbouw-

markt, heeft ook te maken met de

terugloop in dit segment. “Dan kun je

afwachten, maar je kunt ook anticipe-

ren”, aldus directeur Mark van Hoften.

“We kunnen niet meer om internet

heen. Voor ons als installatiebedrijf 

is het zaak om de dienstverlening er

omheen, ‘de ontzorging’, zo goed moge-

lijk te organiseren. Daarin ligt onze toe-

gevoegde waarde.”

Direct transparant inzicht

Met de tool, waaraan anderhalf jaar is

gewerkt, kunnen kopers en aspirant-

kopers in hun eigen tijd, met de laptop

of tablet op schoot, hun sanitair voor

badkamer en toiletruimten in een

nieuwbouwproject uitzoeken. Hierbij

krijgen ze direct en transparant inzicht

in productspecificaties en kosten, inclu-

sief de montage en eventuele  meer -

prijzen. Voorheen ging Van Hoften, af -

hankelijk van de aannemer of  ontwik -

kelaar, naar de showroomhoudende

groothandel. “Die branche staat onder

druk, mede door het internet. Daarin is

het lastig om een starter binnenboord

te houden. Ons segment verliest

momenteel veel klanten aan het doe-

het-zelfcircuit. Raken we een koper

kwijt, dan missen we ook de montage-

uren. Dit concept is in mijn ogen het Ei

van Columbus, want het is tegelijkertijd

een aanzienlijke kostenbesparing voor

de ontwikkelaar of aannemer omdat 

de kopersbegeleiding effectief wordt

ingezet.”

Een digitale showroom is een efficiënt

en betaalbaar alternatief in de moor-

dende concurrentie. Van Hoften biedt in

de webshop vooral standaardsanitair

aan dat voor deze doelgroep interessant

is. ”Het grootste voordeel is de onaf-

hankelijkheid van tijd”, zegt Van Hoften.

“Er kan worden gekozen wanneer men

Een digitale showroom voor (aspirant-)

kopers is de troef van Van Hoften Installatie-

techniek om starters binnenboord te houden,

maar vooral te ontzorgen in de keuze voor

badkamers en toiletten in nieuwbouw-

woningen. Een ommezwaai voor de klassieke

installateur.
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Digitale showroom
voor starters

� Mark van Hoften: “Een klassieke installateur in het nieuwbouwwerk móet zijn werkwijze wel aanpas-

sen aan de veranderde omstandigheden.”

Binnenboord houden

met online ontzorging

46 installatie en sanitair | nummer 8 oktober 2014

46-47_showroom2pag  15-10-14  09:53  Pagina 46



dat zelf wil. Wel dienen we zelf ook

actief met de klant bezig te zijn en moe-

ten vragen snel kunnen worden beant-

woord”, schetst hij zijn werkwijze.

Hoe werkt het? 

De kopers of optanten van een woning

ontvangen een inlogcode. Via de projec-

tenpagina van de door hen gekochte

woning vinden zij een plattegrond met

indeling van hun badkamer en toilet,

eveneens in 3D. In acht stappen kunnen

zij hun ruimte samenstellen, waarbij 

op artikelniveau kan worden gekozen.

Naast het standaardpakket met dito

prijs, kunnen de klanten ook kiezen

voor andere producten die de webshop

aanbiedt, waarbij de klant direct handig

en overzichtelijk ziet welke prijsconse-

quenties dit heeft. “Belangrijkste  uit -

daging in de technische ontwikkeling

was een site te maken die zowel voor de

koper, als ook voor de opdrachtgever én

de installateur werkbaar en gebruiks-

vriendelijk is.”

Volgens Van Hoften zijn de prijzen

‘marktconforme internetprijzen met

goede kortingen’, waarbij hij zich

gesteund weet door leveranciers, een

belangrijke plus ten opzichte van veel

internethandelaren, waarbij het vaak

onduidelijk is of bijvoorbeeld aansluit-

materialen zijn inbegrepen, of product-

specificaties kloppen. Het sanitair wordt

weer ‘gewoon’ verkregen via de groot-

handel. “Ook fabrikanten zijn er bij

gebaat dat hun spullen door het profes-

sionele circuit worden geïnstalleerd.

Doordat wij als vakhandel greep houden

op het proces, kunnen we mogelijk ver-

lengde garanties aanbieden. Als we ook

nog eens voor de klant de offertes con-

troleren, definitieve opgaves maken,

overzichten maken, het tekenwerk ver-

zorgen en uiteindelijk ook de montage

verzorgen, bieden we wel toegevoegde

waarde die ook een showroomhoudende

detaillist voert. Inclusief 3D-animatie,

plattegronden en productoverzichten,

die weer gemakkelijk zijn terug te kij-

ken op de smartphone, tablet of desk -

top. Dit allemaal zonder dure show-

room, die – eerlijk is eerlijk – altijd

terugverdiend moet worden.“ Bang dat

kopers met zijn offerte gaan verder win-

kelen, is Van Hoften dan ook niet: “Het

dienstenpakket moet uiteindelijk zijn

werk doen.”

Toch ook fysiek

En hoe zit het met de klant die de pro-

ducten toch wil voelen? “Dat is inder-

daad iets waar we nog mee bezig zijn.

We onderzoeken momenteel de moge-

lijkheden om als aanvullende dienst

toch het standaardassortiment ook

fysiek aan te bieden. Maar dit staat in

dienst van de webshop. Niet andersom.

We zijn ons bewust van de doelgroep:

prijsbewuste starters die wel geld over

hebben voor hun sanitair, kritisch zijn

op prijs, maar wel ontzorgd willen wor-

den, zonder dat ze veel tijd willen ste-

ken in het bezoeken van showrooms. 

Dit is in mijn ogen een door de branche

onderschatte doelgroep die de  profes -

sionele collegae gauw ontglipt.” <<

Succesvolle pilot

Van Hoften Installatietechniek heeft zijn webshop getest

bij twee startersprojecten van 17 en 11 woningen in res-

pectievelijk Bodegraven en Helvoirt, waarbij geen uitval

naar de doe-het-zelfhandel was te bespeuren.

“Uiteindelijk heeft 80% via de webshop besteld en hierbij

gemiddeld 4900 euro besteed. De overige 20% bleef

onverkocht, of werd casco opgeleverd. In eerste instantie

gaat de installateur de webshop toepassen voor vier

eigen projecten waar hij op dit moment directie over voert

(in totaal 44 appartementen en 45 woningen). Van Hoften

voert gesprekken met ontwikkelaars en aannemers om

de techniek toe te passen bij woningbouwprojecten. In

een volgende fase van het concept wil de installateur

tegels, elektra, keukens en ook duurzame  installatie -

oplossingen in het systeem integreren. Van Hoften ver-

zorgt jaarlijks de installaties en sanitair in 1000 tot 1200

nieuwbouwwoningen, in eigen beheer of in opdracht van

 aan nemers en ontwikkelaars.

www.uwhuisuwwensen.nl 

� De kopers of optanten van een woning ontvan-

gen een inlogcode van een projectenpagina. In

acht stappen kunnen zij hun ruimte samenstellen,

waarbij op artikelniveau gekozen kan worden.

� Het concept wordt na een pilot toegepast op enkele kleinschalige projecten

van Van Hoften zelf. Daarna volgt bredere uitrol.

Ommezwaai voor 

klassieke installateur
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