
INRICHTING MAGAZIJN
DER KREIS - De symbiose tussen kennis & succes

Manutan Projecten & Services - Klantcase 2022



MANUTAN PROJECTEN & SERVICES - KLANTCASE 2022

DER KREIS NEDERLAND B.V. 
INKOOP- EN MARKETINGORGANISATIE IN  
DE KEUKEN- EN SANITAIRBRANCHE

EEN NIEUWE LOCATIE
DER KREIS Nederland B.V. is een van origine 
Duitse inkoop- en marketingorganisatie voor 
keuken- en sanitairspecialisten. Ze zorgen ervoor 
dat ondernemers zich kunnen meten met de 
grote organisaties in het keuken- en sanitair 
landschap. Daarnaast hebben ze o.a. landelijke 
marketingformules om de ondernemer bij de 
consument onder de aandacht te brengen. 

Voorheen was DER KREIS Nederland B.V. 
gevestigd in Hasselt, maar door de groei van 
de afgelopen jaren bleek deze locatie te klein 
geworden. Door het ruimtetekort is er gekeken 
naar de mogelijkheid uit te breiden. DER KREIS 
koos voor een nieuwe, toekomstbestendige 
locatie op het H20 bedrijventerrein ter hoogte 
van knooppunt Hattemerbroek. Een wens was 
om een pand te realiseren met een groot eigen 
magazijn en dat kon hier zeker. 

Hoe dit magazijn tot stand is gekomen en hoe 
het verdere project qua inrichting is verlopen 
vroegen wij aan Roy van Velp (operationeel 
manager) bij DER KREIS.

“In eerste instantie ben ik gewoon begonnen met 
een plattegrond van de magazijnruimte, daarin 
ben ik zaken gaan intekenen van wat ik dacht 
nodig te hebben. Vanuit daar ben ik een partij 

gaan zoeken die ons hierin zou kunnen ondersteunen. Eén 
van die partijen was Manutan.

Direct vanaf het begin verliep de communicatie met Manutan 
en project consultant André Brinkhuis erg goed, dit is één 
van de redenen waarom wij voor Manutan hebben gekozen.”

Binnen DER KREIS is het motto: “We doen wat we beloven”. 
Communicatie is daarbij heel belangrijk en dat is iets wat 
ook bij dit project sterk naar voren is gekomen. Door samen 
te werken met een partner die communicatie ook hoog in 
het vaandel heeft staan, kunnen dergelijke projecten veel 
sneller en efficiënter worden afgerond. 

Ik heb alle zelfgemaakte tekeningen met André gedeeld 
en hij kwam eigenlijk direct met advies. Het waren mooie 
schetsen, alleen moet het net even anders, maar het is 
wel allemaal mogelijk. Door de expertise, ervaring en open 
communicatie heb je dan direct vertrouwen in het project en 
Manutan als partner.



Uiteindelijk is het een mooi, multifunctioneel en veilig 
magazijn geworden waar DER KREIS zeker tot een 
volgende uitbreiding gebruik van kan maken. Door de 
gebruikte producten kunnen deze ook gemakkelijk worden 
gemoduleerd of op een andere locatie worden ingezet. 
Vanuit Manutan willen wij graag DER KREIS en Roy van Velp 
bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. 
Daarbij wensen wij ze héél veel succes in het prachtige 
nieuwe pand, compleet met genoeg kantoorruimtes, B2B 
inspiratiecentrum en een prachtig magazijn.

Het contact met Manutan heb ik als heel fijn ervaren. Door 
het eerlijk communiceren weet je altijd waar je aan toe 
bent. Wanneer iets niet bekend is werd er aangegeven: “Ik 
ga het uitzoeken.” En dan kwamen ze er de volgende dag 
altijd netjes op terug. Eigenlijk heb ik alleen maar positieve 
ervaringen met iedereen van Manutan.

DE GEHELE MONTAGE 
WORDT UIT HANDEN 
GENOMEN
Vanuit het advies ga je over op een akkoord en het 
daadwerkelijk bestellen van de producten. Daarbij 
wordt ook de gehele montage uit handen genomen. 
Het voordeel hiervan is dat het geen effect heeft op 
je dagelijkse werkzaamheden en je verder helemaal 
wordt ontzorgt. 

De montageservice heb ik als héél fijn ervaren. Eigenlijk 
kom ik weer terug op het stukje communicatie en 
vertrouwen. Er wordt aangegeven “we starten om 8 uur” 
en die mannen staan er netjes om 5 voor 8. Verder heb 
je er geen omkijken naar, ze komen monteren, nemen 
zaken weer retour mee waar nodig en zorgen direct voor 
een credit. Zo wil ik graag met partijen samenwerken, 
zonder ergens achteraan te moeten jagen.
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