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Partner in kerstdecoratie
Heijting Holland BV is producent-leverancier van een groot scala aan kerstdecoratie,
variërend van kunstkerstbomen tot ballen en ornamenten, verlichting, manden
en versieringen. Heijting Holland BV vindt dat kerstartikelen ook in de drukke periode
in november en december besteld en geleverd moeten kunnen worden en levert
daarom alle artikelen –indien gewenst – binnen drie dagen. Met Heijting Holland BV
als partner in kerstdecoratie ziet de kerstafdeling er nooit meer ongewenst leeg uit!

Heijting Holland BV bestaat komend jaar tien jaar en is in die tijd uitgegroeid van een agentuur in kerstballen tot een omvangrijke producent
van bomen, ballen en versieringen voor de kerst. Jaarlijks produceert het
bedrijf zo’n 30.000 bomen en ontelbare decoraties. Alle artikelen van
Heijting Holland BV voldoen aan de strengste normen op het gebied van
brandveiligheid (NEN 8007) en zijn door TNO-bedrijf Efectis getest en goedgekeurd volgens de nieuwste richtlijnen voor brandveiligheid.

Voorraad
Heijting Holland BV houdt zelf alle artikelen op voorraad in het magazijn
in Huissen en is in staat om klanten snel – binnen drie dagen – te beleveren. “Veel leveranciers van kerstspul tonen en verkopen de handel alleen
op beurzen in het voorjaar, waar klanten bestellingen plaatsen voor
levering in december”, verklaart Gerrit Heijting. “Klanten moeten dus op
dat moment precies weten hoeveel ze van alles moeten bestellen om te
kunnen voldoen aan de vraag van de consument. Loopt een collectie storm,
dan heeft de klant een lege afdeling. Verkoopt de collectie niet, dan moet
hij dumpen. Bij ons hoeft dat niet; een klant bestelt gewoon naar behoefte, zelfs in december nog.”

Collectie
De collectie van Heijting wordt continu afgestemd op de laatste trends,
technologische ontwikkelingen en vraag vanuit de markt. “Naast de
reguliere collectie produceert Heijting ook bomen en decoraties op maat,
naar wens van de klant”, zegt Gerrit Heijting. “Bijna alles is mogelijk, omdat
we alles in eigen huis ontwikkelen en fabriceren.”
Nieuwe producten in het assortiment zijn bijvoorbeeld de zilveren en
auberginekleurige kerstbomen, de clusterverlichting en de Solar-Led
boom; een kerstboom met led-lampjes die overdag opladen in het daglicht
en bij schemering gaan branden. Een fijn, milieuvriendelijk alternatief
voor de traditionele verlichting.

Waar te zien?
De collectie van Heijting Holland BV is te zien op de Voorjaarsbeurs van
1 tot en met 3 maart in Utrecht en in de showroom in Huissen. Meer informatie is te vinden op de website: www.2hh.nl
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