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Kärcher Center Hazet in Zaandam
feestelijk geopend
Made, 5 oktober 2016 – Hazet, totaalleverancier van producten en
oplossingen voor hygiëne en veiligheid, opende afgelopen vrijdag zijn
compleet vernieuwde shop én het nieuwe Kärcher Center Hazet in
Zaandam. In de showroom worden de producten uit het Home &
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Garden en het Professional programma van Kärcher uitgestald.
‘Na maanden van voorbereiding, kunnen we ons voortaan ook gaan
focussen op een nieuwe core business’, aldus Marc van ’t Veer,
operationeel directeur van Hazet. ‘Met de opening van het Kärcher
Center is het startsein gegeven voor de vertegenwoordiging van een
degelijk, maar ook innovatief merk in de regio Amsterdam. Hazet heeft
naast een regionale ook een landelijke dekking.

De nieuwe showroom is een ware beleving voor de professionele en
particuliere gebruiker. Daarnaast is er ook het kenniscentrum waar alle
diensten - reparaties en onderhoud, service, verhuur en verkoop onder één dak zijn gebracht.
Jean-Paul Christy, managing director Kärcher B.V.: ‘Met deze
professionele partner in de regio Amsterdam zetten we een volgende
stap in onze strategie 2020. Wereldwijd zijn inmiddels 600 Kärcher
centers geopend. Dit past heel goed in onze doelstelling om voor een
goed advies en een regionale service dicht bij de klant te staan. Met
Hazet kunnen we een aantal doelgroepen waar zij sterk in zijn zeer
goed

bedienen.

Denk

daarbij

aan

schoonmaakbedrijven

en

zorginstellingen. Bovendien kunnen we in onze gezamenlijke strategie
ook

andere

doelgroepen

ontwikkelen.

De

waarden

die

beide

ondernemingen halen uit hun resp. familiecultuur, maken ons samen
sterker.’
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https://www.youtube.com/watch?v=67eI9CWR7z8

Op de foto (vlnr):
Wanda van ’t Veer (commercieel directeur Hazet) , Jean-Paul Christy
(managing director van Kärcher B.V.), Frans Groeneveld (oud directeur Hazet) en Marc van ’t Veer (operationeel directeur Hazet)

