


Op VanHuisz brengen wij 
huishoudartikelen van A-
merken samen in één 
bestelplatform. Zo kun jij 
als winkelier snel en 
gemakkelijk de beste 
huishoudartikelen voor 
jouw winkel selecteren.

De merken die wij voor je 
selecteren zijn van 
fabrieken die al 
decennialang degelijke 
en kwalitatieve 
producten leveren. De 
door jou bestelde 
producten worden direct 
vanuit de fabrieken 
geleverd.

“Wij helpen winkeliers om hun huishoud-
assortiment tot een succes te maken.

Dat doen we al sinds 1962.” 



Waarom VanHuisz?

ü Uitgebreid aanbod
ü Wij denken met je mee
ü Altijd consequente levering
ü Gerenommeerde A-merken
ü Alles snel geregeld dankzij korte lijntjes

Wij denken met je mee
Ons aanbod is ruim, en dat is natuurlijk fijn. Maar we kunnen het ons ook heel goed 
voorstellen wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom denken we graag 
met je mee en adviseren we je over hoe jij jouw huishoudassortiment succesvol maakt. 
Dat gaat verder dan alleen het adviseren van producten. We denken ook graag mee over 
zaken zoals marketingmateriaal en (seizoensgebonden) promoties. Daarnaast kunnen we 
je voorzien van een compleet schappenplan.

Geen gedoe, gewoon snel geregeld
Heb je vragen over een product of is er iets niet in orde? Jij laat het ons weten en wij 
zorgen dat het geregeld wordt. Iets stuk? Wij regelen snel de garantie. Nieuw product? 
We geven graag uitleg. Geen poespas, gewoon snel geregeld. Zo heb jij weer tijd over 
voor jouw winkel, personeel en klanten.

Condities
• De advies WVP is het 

uitgangspunt voor de 
prijslijst. De Inkoop-
prijzen zijn gebaseerd
op een marge per 
merk/ categorie. Er is 
maar één prijslijst.

• Besteleenheid = 
verpakkingseenheid

• Minimale orderwaarde
= € 250 excl. BTW per 
merk

• Levertijd = 5 (Leifheit, 
Soehnle, Pannen en 
Middelen) of 10 dagen
(voor alle overige
merken)

• Betaling = 30 dagen
netto.
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Wat jij nodig hebt, zó geregeld
Bereikbaar en 
servicegericht

“Van Huisz is goed 
bereikbaar voor zaken 
zoals garantie, retouren
en vragen over 
producten. En is er een 
nieuw product, dan komt 
Marcel het op locatie 
demonstreren.”

Marloes van der Zanden
Leidinggevende

Advies op maat
Heb je vragen of kun je advies gebruiken? Onze 
'vertegenwoordiger op de weg' Marcel komt graag 
langs om producten te demonstreren, je schap 
onder de loep te nemen of om vragen over 
bijvoorbeeld garantieregelingen te beantwoorden. 
Wij zijn goed bereikbaar en zorgen dat het snel 
geregeld is. Dat kunnen onze klanten beamen.

Adviesvideo’s op www.vanhuisz.nl

De juiste promoties op het juiste moment
Als winkelier heb je genoeg aan je hoofd. Personeel, 
klantenservice, maar ook het anticiperen op de komende 
maanden. Zorgen dat je op het juiste moment het juiste 
assortiment in huis hebt. Daarnaast zijn er altijd interessante 
nieuwtjes en promoties die je niet wilt missen:
• Passend bij de tijd van het jaar
• (TV)Campagnes van onze merken
• Noviteiten en innovaties

“Jij bent jouw klant van dienst, 
wij regelen de rest.” 



5.2.
Zo werkt het

Nadat je als klant bent 
ingelogd kom je in de 
bestelomgeving van 
VanHuisz.
1. De catalogus per 

(sub)categorie 
bekijken

2. Zoeken van 
producten

3. Productdetail pagina 
bezoeken

4. Aantal kiezen en 
bestellen

5. Winkelwagen 
bekijken en 
bestelling plaatsen.

“Eenvoudig en snel bestellen 
wat je nodig hebt.” 

1.

3. 4.



Maar ook!

1. Accountgegevens en 
eigen assortimenten 
onderhouden en 
bekijken bestel-
historie.

2. Snel bestel functies 
en bestellingen (.csv) 
importeren

3. Prijslijst in Excel 
downloaden

4. Catalogi en folders 
downloaden

5. Assortimentsadvies 

“En andere handige 
informatie en functies!” 

3. 4.

1.2.

5.



Leifheit is een 
gevestigd merk in 
huishoudartikelen 
voor schoonmaak, 
wassen en drogen 

en voor in de 
keuken. Het merk 
levert doordachte 

producten van 
Duitse kwaliteit.



Nauwkeurig 
meten is waar 
Soehnle voor 

staat. Hier ben je 
aan het juiste 

adres voor Duitse 
weegschalen en 
meters in elke 

gewenste 
prijsklasse.



Rotho staat garant 
voor hoogwaardige 
kunststof artikelen 

met Zwitsers design. 
Met gerecycled 

materiaal en een 
milieubewuste 

productiewijze staat 
duurzaamheid hier 

hoog in het vaandel.



Hailo staat bekend 
om haar 

innovatieve 
pedaalemmers en 
afvalscheiders. En 

ook wie voor 
veiligheid gaat, 
gaat voor Hailo. 
Het merk maakt 

trappen en ladders 
van Duitse 

kwaliteit, met een 
lange garantie.



Seltmann Weiden 
is een 

internationaal 
gewaardeerd merk 
met meer dan 100 
jaar ervaring. Het 
staat bekend om 
de hoge kwaliteit 

porselein. 



Zenker heeft een 
ruim aanbod aan 

‘made in Germany’
bakvormen in elke 

gewenste vorm, 
maat en prijs-

klasse. Al meer 
dan 130 jaar is het 
merk een begrip 
als het gaat om 

baktoebehoren.



Fackelmann maakt 
je assortiment 
compleet met 
uiteenlopende 
producten voor 

onder meer koken, 
bakken, feestjes 
en partijen en 

samen eten. Het 
merk heeft dát 
waar jouw klant 
nog niet aan had 

gedacht.
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