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Ikea Hengelo opent speciale
shop voor zonnepanelen

Zonnestudio Klein Driene
grootste aanbieder

Hengelo - Ikea Hengelo heeft

Hengelo - In 2012 begon Mat-

afgelopen week een shop
voor zonne-energie geopend.
Het is de vierde Ikea-winkel
in Nederland met deze speciale shop. Het aanbod bestaat
uit complete systemen voor
zonne-energie, inclusief advisering, installatie, online
monitoring van het rendement en garantie. Daarmee
stelt Ikea Hengelo samen met
het bedrijf Hanergy, gespecialiseerd in duurzame energie, haar klanten in staat fors
te besparen op de energierekening. Door zelf schone
energie op te wekken, dragen
mensen bovendien bij aan
het realiseren van een duurzamer leven thuis.
Een gespecialiseerd team
Hanergy medewerkers staat
klaar om klanten bij Ikea
Hengelo te informeren over
de mogelijkheden van zonne-energie. “Wij zijn erg blij
dat we deze systemen nu

aan onze klanten kunnen
aanbieden. Niet alleen willen we als bedrijf volledig
overschakelen op schone
energie. Ook willen we betaalbare en praktische oplossingen voor het gebruik
van duurzame energie bereikbaar maken voor de hele
regio Hengelo”, zegt Remco
Hempenius, storemanager
van Ikea Hengelo.
Om dat doel te bereiken,
kiest Ikea voor het leveren
van volledige systemen inclusief advies, installatie
en monitoring - tegen een
scherpe all-in prijs. Ikea Family leden profiteren van
15 procent voordeel op de
totaalprijs. De prijs van een
gemiddeld systeem is voor
Ikea Family leden 4.400
euro, exclusief btw. Klanten
worden ook gewezen op de
mogelijkheid btw terug te
vragen en een zogenoemde
groene lening aan te vragen.

Ikea verkoopt volledige systemen voor zonne-energie, inclusief
financiering, installatie en monitoring.

Marco Leus laat met trots zien dat het resultaat van de
verbouwing van zijn kapsalon aan de Venderinksweg er mag zijn.

Metamorfose voor kapsalon
Leus aan Venderinksweg
Hengelo - Marco Leus (43)

is eigenaar van maar liefst
vier Hengelose salons. Drie
zaken hadden door de jaren
heen al een metamorfose
ondergaan. Nu was het de
beurt aan locatie Venderinksweg.
Marco’s ouders zijn in 1965
aan de Venderinksweg begonnen en de laatste makeover stamde uit 2000, dus
een facelift was hard nodig.
Veel tijd hadden ze echter
niet. “Toen op 24 december de laatste klant om drie
uur de deur uit was, zijn we
meteen begonnen met het
leeghalen van de zaak en
op maandag 5 januari waren we weer open”, vertelt
Marco trots. “In elf dagen
hebben we een compleet
nieuwe vloer aangelegd,
diverse wanden verplaatst,
het plafond verhoogd, een
nieuw lichtplan aangelegd
en de balie verplaatst.”

Het resultaat mag er zijn. De
vernieuwde salon oogt strak
en modern, maar door gebruik te maken van natuurtinten en -materialen heeft
die zijn warmte en gezellige
sfeer gelukkig behouden.
Ook digitaal is de zaak met
zijn tijd meegegaan. “We
hebben nu gratis Wi-Fi, grote televisieschermen en een
online
planningsysteem.
Vanuit alle vier filialen hebben we allemaal zicht op
elkaars planning, zodat we
onze klant altijd meteen van
dienst kunnen zijn.”
Op 3 oktober 2015 viert
kapsalon Leus zijn vijftigjarig bestaan, dat een enorm
spektakel belooft te worden.
“Zes weken lang gaan we dit
op een uiterst ludieke manier vieren; meer kan ik nog
niet verklappen!”



Meer informatie: www.
kapsalonleus.nl

theus Buyukkaya (26) maar
liefst twee nieuwe ondernemingen aan de Oude Postweg 187 te Hengelo: Pizzeria & Grillroom Levi en een
aangrenzende zonnestudio.
Laatstgenoemde is vorige
maand zelfs uitgebreid met
twee nieuwe zonnebanken
waarmee deze studio - met
nu totaal tien cabines - de
grootste Ergoline aanbieder
van Twente is geworden.
Ooit was Buyukkaya de
jongste ondernemer met
maar liefst twaalf man personeel, maar dergelijke prestaties komen natuurlijk niet
zomaar aanwaaien. “Beide
zaken zijn zo’n 80 uur per
week open en ik ben zelf zes
dagen per week aanwezig
om alles in goede banen te
leiden.” De jonge eigenaar
heeft het ondernemen duidelijk niet van een vreemde.
“Ik kom uit een echte onder-

nemersfamilie en krijg dan
ook veel hulp en steun van
hen. Zowel mijn vrouw als
mijn broers zijn werkzaam
in beide zaken.”
Buyukkaya is een perfectionist en gaat duidelijk voor
kwaliteit en duurzaamheid.
Zijn zonnestudio is ingericht
met de nieuwste professionele Ergoline zonnebanken
en hij biedt zelfs collagene
lichttherapie aan; een zeer
effectieve behandeling om
het verouderingsproces van
de huid tegen te gaan. “En
na afloop kun je nog even
nagenieten van een gratis
consumptie aan de bar”.
Maar ook de Pizzeria en
Grillroom Levi loopt goed.
De horecagelegenheid heeft
zijn eigen app en webshop,
en zelfs aan het milieu
wordt gedacht. “We bezorgen enkel op elektrische
scooters!”, verklaart de eigenaar vol trots.

Zonnestudio Klein Driene heeft uitgebreid. Eigenaar Mattheus
Buyukkaya gaat duidelijk voor kwaliteit en duurzaamheid.

