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Samen sterk

Tekst: Yvette Hoogenboom
Redactionele samenwerking

Ploeg kozijnen gaat verder dan
kunststof kozijnen. Zo kun je er
ook terecht voor een compleet
afgewerkte dakkapel. Hiervoor
werkt Ploeg exclusief samen
met SW Dakkappellen.
De dakkapellen van Ploeg kozijnenzijn
standaard compleet en all-in, en worden
– samen met SW Dakkappellen – in
één dag geplaatst. Kwalitatieve kunststof kozijnen in een kunststof dakkapel:
dat is de basis van de samenwerking
tussen de twee bedrijven. Deze krijgt
vorm door het dakkapellen-duo John
Kwakkenbos – Adviseur Dakkapellen
bij Ploeg kozijnen – en Stef Windhorst
– eigenaar van SW Dakkappellen. John:
‘Ik focus me op het commerciële en
administratieve traject en Stef is de
specialist in de uitvoering. Op die
manier kunnen wij onze klanten een
service bieden waarmee wij als Ploeg
kozijnen een stapje verder gaan dan onze
concurrenten. Een dakkapel is namelijk
wel iets anders dan een kozijn. Daarvoor
heb je expertise nodig en die vinden we
bij Stef. De kracht van de samenwerking
is dat we profiteren van elkaars kwaliteiten en dat maakt ons extra sterk.’ Stef:
‘We kunnen samen het totaalpakket aanbieden. Een hoogwaardig kozijn, met een
kwalitatief goede dakkapel eromheen.
Het is een topcombinatie. Door deze
samenwerking kan ik mijn bedrijfsactiviteiten uitbreiden en het bedrijf verder
laten groeien.’

ZEVEN METER BREED

De mannen werken soepel samen aan
dezelfde projecten. John start met het
klantcontact en het finetunen van de
wensen en Stef wordt al snel daarbij

Stef Windhorst
en John Kwakkenbos

aangehaakt. Daarvoor is goede communicatie en afstemming heel belangrijk.
John en Stef hangen dus regelmatig met
elkaar aan de lijn. ‘Nou, dat mag nog wel
wat meer’, zegt John gekscherend. Stef:
‘Ik werk een vaste dag per week bij John
op kantoor. Dan bespreken we de dingen
die nodig zijn en waar we elkaar kunnen
versterken. Tussendoor checken we regelmatig bij elkaar in om terug te koppelen
of informatie op te vragen.’ John vult aan:
‘Met elkaar kunnen we zo veel meer. Stef
weet bijvoorbeeld alles over bouwvergunningen, maar ook over de transportregels.’

KROON OP JE WONING

In de showroom van Ploeg kozijnen is
een aantal dakkapellen te bewonderen.
Zo’n all-in dakkapel wordt uitgevoerd met
het materiaal, kleuren en accessoires
naar keuze. En niet te vergeten: het Ploeg
kozijn. John: ‘Een prachtig mooi product

als je het mij vraagt. Een dakkapel is de
kroon op je woning en dat moet ook zo
voelen. Met de samenwerking kunnen we
de klant van begin tot eind ontzorgen. Als
een dakkapel in samenwerking geplaatst
wordt met Ploeg kozijnen biedt dat de
klant zekerheid en hoeft hij na montage nog maar één ding te doen: ervan
genieten. Oh, en misschien nog een klein
likje verf aan de binnenruimte geven als
finishing touch.’

Benieuwd naar onze dakkapellen
en mogelijkheden?
Kijk op ploegkozijnen.nl/dakkapellen
voor meer informatie.
Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
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