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Wij gebruiken bij het bestellen alleen de 

websites van de groothandels. Die bieden voor 

ons een heel compleet aanbod, dus we hoeven 

elders niet te zoeken. Ook voor de spullen die 

we op kantoor nodig hebben gaan we niet naar 

webshops. Die zijn misschien goedkoper, maar 

wij vinden het belangrijker om de bedrijven 

in onze eigen omgeving te steunen. De buurt 

komt bij ons en wij gaan naar de buurt: zo 

houden we ons dorp gezond!

CLB Loodgieters en 
Installatiebedrijf, Rotterdam

Webshops werken voor ons niet. We weten 

vaak pas op de dag zelf welke materialen we 

nodig hebben voor een opdracht en dan is de 

groothandel erg handig. De jongens rijden er 

op weg naar hun werk langs en halen op wat ze 

nodig hebben. Bij een webwinkel kun je niet zo 

snel plannen. Voor het kantoor gaan we wel 

naar webwinkels. Daar bestellen we onder 

andere cartridges en papier.

Esther Marieke, Charlie Bunt 
Installatiebedrijf, Andelst

Alle materialen die we voor klussen nodig 

hebben, bestellen we via de groothandel. Wij 

willen graag dat leveranciers loyaal zijn aan ons 

en dus zijn wij ook loyaal aan de leveranciers.

Webshops passen daar niet bij. In principe is 

het geen probleem als een artikel dan iets meer 

kost. Kantoorartikelen kopen we soms via 

webwinkels, maar ook wel eens bij gewone 

winkels. We hebben een klein kantoor, dus veel 

hebben we niet nodig.

C. Koopman & Zonen, Utrecht 

We kopen bijna alle materialen via de groothan-

del. Alleen voor specialistische spullen die we 

weinig gebruiken kopen we via internet bij een 

leverancier. De webwinkel is in dat geval wel 

handig, omdat de twee bedrijven waar we 

rechtstreeks kopen hier een eind vandaan 

zitten. Het gaat dan vooral om grote riolerings-

buizen en droogbrandleidingen. Voor het 

kantoor bestellen we wel via de webwinkels.

Dave Durand, 
BrouwerBustin Loodgieters, Dakdek-
kers, Elektrotechniek, Wateringen 

Artikelen zijn via een webwinkel vaak goedko-

per, maar toch bestellen we er zo min mogelijk. 

We zijn als het even kan loyaal aan de groothan-

del. Die hebben we regelmatig nodig voor extra 

advies over producten, dat je bij een webwinkel 

niet krijgt. En dan vinden we het logisch om 

loyaal te zijn als we producten bestellen. We 

werken met bedrijven zoals Technische Unie, 

Solar en sinds kort GévierDales. Heel soms zijn 

artikelen moeilijk verkrijgbaar en dan biedt een 

webwinkel wel eens een uitkomst. Bijvoorbeeld

als we op zoek zijn naar oude onderdelen die 

niet meer geproduceerd worden. En het komt 

wel eens voor dat artikelen plotseling overal 

uitverkocht zijn en dat een webwinkel ze nog 

heeft liggen. Pennen en papier halen we altijd 

bij Staples hier op de hoek. Eigenlijk zijn 

cartridges het enige dat we standaard via 

webwinkels bestellen.

Bruynesteyn Installatie-
techniek, Amsterdam 

Bij ons doen monteurs niet zelf bestellingen, 

maar loopt dat via de projectleiders. Zij kopen 

bijna alles via de website van de Technische 

Unie. Dat werkt prima. En voor de spullen die 

we in kantoor gebruiken, rijden we even naar de 

Macro of een groothandel.

Mevrouw Ax, Installatiebe-
drijf Ax en zoon, Leimuiden  

Mijn man bestelt alles nog netjes bij de 

groothandel. Hij is dat al jaren zo gewend en 

het bevalt hem goed. Hij is inmiddels 68 en 

doet alleen nog kleine klusjes. Andere spullen 

zoals pennen en papier bestelt hij niet per 

computer, maar daarvoor gaat hij naar de 

winkels in het dorp. Dat persoonlijke contact 

vindt hij prettig.

Bestelt u wel 
eens materialen 

via webwinkels

Wat is uw mening over dit onderwerp? 

Mail het aan redactiegawalo@bimmedia.nl


