Lelystad is een zelfbewuste, moderne en trotse stad die ondernemende mensen van
harte welkom heet. In de serie ‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met bedrijven die
Lelystad als vestigingsplaats en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten hebben
gekozen. ‘Lelystad is een stad van en voor ondernemers. Wij geven graag
samen met bedrijven vorm aan Lelystad als ondernemende stad,’ aldus
wethouder economische zaken Janneke Sparreboom. Haar regelmatige
bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een wederzijdse
uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over hoe ondernemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht komt. De
wethouder bezocht op 12 juli 2019 Total Home Concept aan de
Schoepenweg op industrieterrein Noordersluis.
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Bij Total Home Concept draait het om inspiratie en beleving

‘Een nieuwe keuken
uitzoeken is een feestje’

Bij Total Home Concept in Lelystad draait het om
meer dan alleen het uitzoeken van een nieuwe
keuken of badkamer. Je krijgt ook uitgebreid advies voor de complete styling van je huis en belangrijker nog: je kunt het eerst ervaren. Zo weet je
zeker dat je de juiste keuze maakt. Beleving, daar
draait het om bij Total Home Concept.
Een nieuwe keuken uitzoeken doe je niet zomaar.
Je wilt weloverwogen, juiste keuzes maken. En eigenlijk ook wel een goed beeld hebben van hoe het
er straks in jouw eigen huis uitziet.
Ulfert-Jan Luitjens en Martine de Vries van Total
Home Concept begrijpen dat als geen ander. Martine is de dochter van Harry de Vries, die 1979 in
Putten is begonnen met Harry de Vries keukens en
in 2002 de showroom in Lelystad heeft geopend. In
2015 werd de naam omgezet, omdat die beter aansluit op het totaalconcept dat ze bieden.

Professioneel
Behoefte aan nog meer inspiratie? Neem dan een
kijkje in een van de drie stijlkamers van vtwonen.
Die zijn puur ter inspiratie bedoeld, de meubels
zijn namelijk niet te koop. De wethouder is zichtbaar onder de indruk. ‘Echt mijn complimenten
voor de manier waarop jullie het laten zien aan de
klant. Heel professioneel.’
Kwaliteit, daar draait het om bij Total Home Concept. De gastvrouw voorziet iedereen die binnenkomt van een kopje vers gezette koffie of thee en
een plakje cake met slagroom. Er is een kinderhoek (‘Kids Totale Home Concept’), maar ook een
babyroom waar standaard luiers liggen en in het
toilet is deo aanwezig.

Volop inspiratie
Onder leiding van het tweetal groeide het familiebedrijf uit tot een totaalconcept voor keukens,
sanitair, vloeren en wandafwerking. De showroom
van 3.000 vierkante meter is verdeeld over drie verdiepingen en biedt volop inspiratie. ‘Iedere keuken
is individueel en door ons samengesteld’, vertelt
Martine aan wethouder Janneke Sparreboom.
Vloerenstudio
Het hart van de keukenafdeling is de vloerenstudio
op de eerste verdieping. In het midden staat een
lange houten tafel met in het midden een gleuf.
Ulfert-Jan pakt een keukenfront en zet dat rechtop. ‘Kijk, vervolgens kies je daar je aanrechtblad
en vloer bij en zie je hoe dat bij elkaar staat. Er is
keuze uit laminaat, pvc, hout en tegels.’
Dat de binnenkant van de keukenkasten niet meer
in standaard wit worden geleverd, is hier in één
oogopslag duidelijk. Er is een complete opstelling
aan ‘binnenkanten’ in diverse kleuren.
Voor de wandafwerking is er ook een kleine
showroom ingericht met daarin keuze uit alle
RAL-kleuren, maar ook in de manier van afwerken.
Elastisch (ideaal voor nieuwbouwwoningen die nog
‘zetten’), glasvlies met stuc, vlak stucwerk of een
lichte korrel.

‘Het is fijn als je lang in de auto hebt gezeten en
je even kunt opfrissen’, legt Martine uit. Een lunch
behoort ook tot de mogelijkheden en verder zijn er
minisaucijzenbroodjes en nootjes. ‘Dat maakt verschil’, zegt de wethouder. ‘Je merkt, als je een zaak
binnenstapt, of daar iemand staat die dat doet omdat hij ervoor wordt betaald of dat hij van zijn klanten houdt. Bij jullie is dat overduidelijk het laatste.’
Ulfert-Jan en Martine glimlachen. ‘Niet iedereen
krijgt in zijn leven de kans om een keuken uit te
zoeken. Het is een feestje en dat wordt wel eens
vergeten.’
Fotobijschrift: Directeur Ulfert-Jan Luitjens en
projectmanager Martine de Vries van Total Home
Concept leiden wethouder Janneke Sparreboom
rond. Fotostudio Wierd

Als de gemeente in staat
is de binnenstad aantrekkelijker te maken,
denk daarbij aan een karaktervol stadshart
met een ruim winkelaanbod, horeca en cultuur, zal een grotere regiofunctie mogelijk
zijn. Wij van Total Home Concept zien dat
consumenten bereid zijn afstanden af te
leggen.
Wethouder
Janneke
Sparreboom: ‘Als je het
hebt over kwaliteit en
professionaliteit, dan is dat het eerste dat
je ziet als je binnenkomt. Total Home Concept is een prachtige plek om op zoek te
gaan naar een nieuwe keuken of badkamer.
Een goed voorbeeld van een totaalconcept,
waarbij je je ook even kunt opfrissen na
een lange rit in de auto en een lunch krijgt
aangeboden. Een klant die op deze manier
wordt ontvangen, dát is ook kwaliteit.’

Meer weten over ondernemen in Lelystad?
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.
Of bezoek ons in het Stadhuis,
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad.
ondernemen@lelystad.nl
tel. 0320-278555

