Belisol beleeft meest succesvolle jaar in
haar geschiedenis
Familiebedrijf richt zich al ruim 40 jaar op ‘delighted customers’
2018 was het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van Belisol Nederland. De
formule realiseerde een omzetgroei van maar liefst 25%. “Absoluut geweldig”, stelt
directeur Nicolas Thiel (38) tevreden vast. “Deze puur organische groei bevestigt dat
de focus van Belisol op delighted customers en hen ontzorgen nog steeds de juiste is.”
Belisol maakt en plaatst kozijnen en deuren. Daarbij wordt geen
onderscheid gemaakt in het materiaal: klanten kunnen kiezen
voor kunststof, hout en aluminium. Iets dat de formule van de
concurrentie onderscheidt. Bij toeval rolde Eugène Alen als jonge
advocaat ruim 40 jaar geleden in de wereld van kozijnen en
deuren. Met Guy Lambin richtte hij in 1977 Belisol op. Ze startten
zonder showroom, maar de zaken gingen zo goed dat de het duo
al snel hun eerste showrooms in de Vlaamse steden Brussel,
Hasselt en Antwerpen opende. Vijftien jaar later, in 1993, breidde
de onderneming uit met de eerste franchisenemers. Inmiddels
bestaat de formule 42 jaar en heeft 61 franchisenemers, verdeeld
over België, Frankrijk en Nederland, met ruim 1.000 medewerkers.
Belisol heeft al zo’n 4,2 miljoen kozijnen en 500.000 deuren
geplaatst. Op de Belgische markt kwamen er drie showrooms bij.
Dit waren geen nieuwe franchisenemers, maar ‘satellieten’ van
bestaande kantoren. De Franse markt is stabiel gebleven.

Nieuw showroomconcept
Op de Nederlandse markt is Belisol goed vertegenwoordigd: de
recente opening van een nieuwe showroom in Alkmaar brengt het
aantal franchisenemers op zeventien. De showroom van Belisol
in Eindhoven verhuist en wordt in 2019 compleet vernieuwd.
“We introduceren hier een geheel nieuw concept”, legt Thiel uit.
“We voeren onze focus op de klant door in de look & feel van de
showroom. Dit betekent in de praktijk een frisse, up-to-date, maar
toch huiselijke sfeer, waarin onze klanten een uitstekend beeld
krijgen van wat Belisol te bieden heeft. Onze franchisenemer in
Eindhoven is de eerste die dit nieuwe concept introduceert. Als
het succes heeft, gaan we het stap voor stap in al onze showrooms
doorvoeren.”

Nieuwe deurensimulator
Het nieuwe showroomconcept is niet de enige noviteit van Belisol
in 2019. De formule rolt een heuse deurensimulator uit. “Deze
gaat eind februari in première op de beurs in België”, legt Thiel
uit. “Daarna komt hij naar de showroom in Eindhoven. Met de
simulator kunnen wij deuren op realistisch formaat projecteren.
De klant kiest de deur en wij laten zien hoe die er ‘in het echt’
uitziet.”

Nicolas Thiel,
Directeur Belisol

Plek voor 25 franchisenemers
In Nederland zoekt Belisol nog steeds franchisenemers die
zich bij de formule aan willen sluiten. Er is ruimte voor zeker 25
ondernemers, verdeeld over het hele land. “We zijn met name op
zoek naar iemand die zich in de provincie Limburg wil vestigen”,
zegt Thiel. “Wij verwachten van onze ondernemers dat zij klanten
consequent tevreden stemmen. Het ondernemerschap moet in
hun DNA zitten. Ze geloven dat je business pas succesvol is, als je
de klant écht kunt ontzorgen. Dat leidt ertoe dat klanten op gaan
treden als ambassadeurs van je bedrijf en een betere promotie
is er niet. Ondernemers die zich er niet prettig bij voelen om die
extra stap te zetten, zijn bij ons helaas niet aan het juiste adres.
Daarnaast zoeken we mensen die eerlijk zijn, een no-nonsensementaliteit hebben en resultaatgericht zijn. Natuurlijk is passie
voor B2C ook aanwezig: commercie blijft heel belangrijk.”

Al ruim 40 jaar familiebedrijf
Belisol bestond in 2017 40 jaar. Het familiebedrijf is zich al die
jaren blijven richten op familiaire normen en waarden. “Het
bedrijf is nog steeds volledig in handen van de familie Alen en
de volgende generatie staat aan het roer”, vertelt Thiel, zelf een
schoonzoon. “De familieleden zijn dan ook elke dag bezig met het
commerciële reilen en zeilen en hechten onder andere belang aan
ondernemerschap. Dat zit echt in onze genen, net als empathie.
We hebben begrip voor het leven van de franchisenemer en voor
het welslagen van zijn businessmodel. Natuurlijk zit daar ook een

commerciële hoek aan: als onze partners geen geld verdienen, dan
verdient de formule dat ook niet. Daarnaast kijken wij ook naar de
lange termijn: langdurige samenwerking met onze ondernemers
en een gezonde, commerciële relatie. Wij vinden het belangrijk dat
er een echte familiaire klik is met onze ondernemers én natuurlijk
ook met de eindklanten.”

Fysieke winkels blijven belangrijk
Hoewel online een belangrijke plek in het Nederlandse retaillandschap inneemt, blijf voor Belisol één ding glashelder:
maatwerk kan niet vervangen worden door de computer. “Het
inmeten, monteren en onze overall dienstverlening zorgen ervoor
dat wij geen standaard product hebben”, benadrukt Thiel. “Noem
het ‘old school’, maar een computer kan dit werk voor onze klanten
nooit zo goed uitvoeren als onze ondernemers dat kunnen.”

Belisol op televisie
Belisol zette begin 2019 de stap naar televisie: de formule
draagt in het programma Uitstel van Executie op RTL4 bij aan de
opknapbeurt van huizen in slechte staat. In het elfde seizoen van
het programma slaat Martijn Krabbé samen met een makelaar,
een bouwkundige en een budgetcoach de handen ineen. De huizen
kunnen vaak een opknapbeurt gebruiken doordat de eigenaren
niet genoeg geld hebben voor het onderhoud ervan. Krabbé en
zijn team proberen te voorkomen dat ze verkocht worden op een
veiling.
Activiteit:
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Startjaar:
Lid NFV:
Entreegeld:
Jaarlijkse fees:
Totale investering:
Benodigd eigen vermogen:
Gem. omzet per vestiging:
Type samenwerking:
Locatie omschrijving:
Gem. oppervlakte vestiging:
Verzorgingsgebied:
Training:

In de eerste aflevering maakten de kijkers bijvoorbeeld kennis
met Ankie. Zij verloor haar man Paul door een tragisch ongeval.
Sindsdien heeft ze te maken met financiële problemen. Martijn
en zijn team gingen in haar huis aan de slag om het toch nog te
kunnen verkopen voor een goede prijs. Ook Belisol droeg hier haar
steentje aan bij en monteerde een mooie nieuwe schuifpui in de
achtergevel. De grote glaspartij zorgt voor een mooie lichtinval en
geeft een ruimtelijk gevoel aan de woonkamer.
Hoeveel vruchten de deelname aan Uitstel van Executie concreet
afwerpt is nog niet gemeten, maar Thiel merkt wel dat Belisol nog
bekender wordt. “De traffic naar onze website fors toegenomen.”

Franchisenemers die zich aan willen sluiten bij Belisol hebben
bij voorkeur een aantal eigenschappen:
in het bezit van een hogeschool- of universitair diploma;
minstens 5 jaar ervaring in een commerciële,
dienstverlenende organisatie;
minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als leidinggevende;
minimaal 50.000 euro eigen inbreng.

Belisol biedt kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. Deze verschillende soorten
kozijnen en deuren zijn te bewonderen in de showrooms van deze franchiseformule.
1977
Ja
€ 12.500
Centrale aankoop
€ 100.000
Vanaf € 50.000
€ 1.450.000
Franchise
Meubel- en winkelboulevards, drukke verkeerswegen
70 - 250 m²
160.000 - 240.000 huishoudens
Training op locatie

VESTIGINGEN
Franchise:
Eigen:
Buitenland:

2017

2018

2019

16

16

17

-

-

-

In België en Frankrijk
44 vestigingen
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