‘Een keuken koop je
niet zomaar even.
Wij begrijpen dat’
HIJ IS ALLESBEHALVE EEN ONDERNEMER WAARVAN ER DERTIEN IN EEN DOZIJN GAAN. RECHT DOOR
ZEE EN SOMS OOK NOG RECHT VOOR Z’N RAAP, NOOIT BANG OM TEGEN HEILIGE HUISJES TE SCHOPPEN. MAAR VERSTAND VAN KEUKENS, EN VOORAL HOE JE DIE IN GROTE AANTALLEN VERKOOPT, KAN
HEM NIET WORDEN ONTZEGD. ROB SCHIPPERS (59) HEEFT HET ALS ENTREPRENEUR ZAKELIJK DUSDANIG GOED GEDAAN DAT HEM ZOWAAR AF EN TOE EEN JALOERSE OPMERKING TEN DEEL VALT. MAAR
OOK DAAR ZIT HIJ NIET OVER IN. “ZOLANG DE BESTAANDE KLANTEN EN KANDIDAAT-KEUKENKOPERS DE
WEG NAAR ONZE SHOWROOM IN GELEEN WETEN TE VINDEN, EN DAT IS OOK DIT JAAR WEDEROM HET
GEVAL, HOORT U MIJ NIET MOPPEREN.” ZIEHIER HET VERHAAL OVER EEN SUCCESVOLLE ONDERNEMER.

WIE:
Rob Schippers
WAT: directeur/eigenaar Rob Schippers Keukens
WAAR: Geleen
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“Ook in de huidige tijd is
het mogelijk om zonder
diploma’s succesvol te
zijn in het zakendoen.”
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