Adressen

Kinderwinkel

Klein Design
Hoorn
West 56, 1621 AW Hoorn,
0229-275 659,
www.kleindesignhoorn.nl
Open: di t/m vr 9.30-17 uur,
do tot 21 uur, za 10-17 uur.

Het team
v.l.n.r Ellen, Kim,
Berit, Annemarie
en Marjon

Wat maakt de winkel zo bijzonder?
Marjon: “Klein Design Hoorn is gevestigd in een oud pand uit 1800. De winkelruimte heeft een oppervlakte van 200 m2
en is ingedeeld in 3 compartimenten
met verschillende stijlen. Wij vertalen
de wens van ouder en kind naar een
originele kinderkamer. Naast de winkel
hebben we ook een webshop en verzorgen we de styling van kinderkamers bij
mensen thuis.”

Wat verkopen jullie?
“Werkelijk álles voor de kinderkamer
wat wij zelf hip, eigenwijs en vooral
klassiek stijlvol vinden. Je kunt hierbij
denken aan bedden en beddengoed,

Hoe vaak wisselt de collectie?

maar bijvoorbeeld ook kasten, commodes, lampen, vloerkleden en stoffen.
Daarnaast kun je hier terecht voor accessoires en veel (kraam)cadeauartikelen.
Allemaal van bekende designers, zoals
Piet Hein Eek, Piet Boon, en merken,
zoals Sebra, anne claire petit.”

“Wij volgen de trends op de voet, dus de
collectie wisselt continu. De winkel ziet
er daardoor nooit lang hetzelfde uit. Als
we bijvoorbeeld nieuw behang binnenkrijgen staan we direct een muurtje te
behangen.”

Waar blinkt Klein Design Hoorn in uit?

Toekomstdroom?

“We hebben een hele eigen smaak en
sfeer, want we verkopen alleen wat we
zelf trendy, stijlvol en klassiek vinden.
Daarnaast bieden we de klant een totaalpakket, doordat ze hier alles kunnen
vinden. Hebben we iets niet, dan gaan
we daar naar op zoek of laten we het
maken. We zijn een hecht team.”

“We bestaan pas sinds september 2008,
maar groeien steeds groter. We maken
nu al onze eigen waskussens, maar we
willen graag meer artikelen zelf produceren. En als we in de toekomst echt een
eigen meubelmerk gaan voeren, willen
we meer winkelruimte.”
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