
de vraag 
Van Bokhoven is hét adres in Drunen 
voor dagverse salades, agf-producten 
en een groot assortiment aan kant- en 
klaarmaaltijden. Eigenaar Luc wil dat zijn 
personeel er verzorgd bijloopt, dus toen de 
oude bedrijfskleding was versleten, ging hij 
op zoek naar nieuwe.

Het was – na een lange tijd kleding bij een 
vaste leverancier te hebben afgenomen 
– tijd om eens naar iemand anders om te 
kijken. De ervaringen bij deze leverancier 
werden steeds slechter en ook de kwaliteit 
liep achteruit.

SA Wear kwam in beeld toen de zoon van 
Luc stage ging lopen bij delicatessen- en 
reformzaak Van Herpt in Drunen: daar stond 
SA Wear in het label van de bedrijfskleding. 
En dat was kwalitatief hoogstaande en 
mooie bedrijfskleding. 

wat deed sa wear? 
Aan SA Wear daarom de uitdaging om de 
groentespeciaalzaak Van Bokhoven stralend 
voor de dag te laten komen in nieuwe 
bedrijfskleding van hoge kwaliteit. 

Na een telefonische kennismaking werden 
Luc en zijn mensen daarom snel uitgenodigd 
in de ruime showroom van SA Wear. Daar 
werd rondgekeken, gepast en kreeg 
Van Bokhoven uitgebreid advies over de 
verschillende mogelijkheden in stoffen en 
kleurstellingen. 

Luc: ‘We hebben nu een hele andere kleur 
dan we voorgaande jaren hebben gehad.  
Je merkt dat dat erg opvalt. Voorgaande 
jaren hadden we zwart: dat was toen de 
trend. Van SA Wear kregen we het advies 
om eens iets anders en vooral iets met 
kleur te doen. We hebben voor deze kleur 
gekozen en zijn daar superblij mee!’

wat vindt de klant ervan?
Luc: ‘Het fijnste was dat het allemaal 
supervlot ging. De juffrouw die ons in de 
showroom had geholpen, had de offerte al 
op de e-mail gezet voordat wij terug thuis 
waren. Dat was super! Snelheid is belangrijk 
– dan kun je spijkers met koppen slaan!’

‘Terugkijkend vind ik het traject met SA 
Wear perfect gelopen. Goed en duidelijk 
geadviseerd door het personeel, precies 
zoals het hoort en zoals je verwacht dat een 
aankoopproces gaat. Allemaal netjes en vlot 
en volgens afspraak. In één woord: perfect!’ 
 
Eindresultaat: blij personeel en veel leuke 
reacties en complimenten van hun eigen 
klanten. Daar doen we het voor.

ook weten wat we voor  

jouw bedrijf kunnen doen?  

We geven je graag advies op 

maat. Bel 076 52 69 580 of mail: 

info@sawear.nl .


