Sponsor aan het woord:

Nieuwe locatie

Nic Visser Kantoorwereld

Nic Visser Kantoorwereld vertrekt overigens uit het huidige pand en gaat zich vestigen
aan de Venkelbaan 60 in het Hoofdweggebied in Capelle aan den IJsel. “We gaan met
onze tijd mee,” legt Gert Stubbe uit. “We gaan ons meer richten op de zakelijke markt.
Daar ligt zo’n negentig procent van de omzet. We gaan meer aandacht besteden
aan onze website en webshop. Daardoor bieden we nog meer service en kunnen
we nog sneller leveren tegen scherpe prijzen.” Vanaf 1 december is Nic Visser
Kantoorwereld operationeel op het nieuwe adres. “Maar, we houden de hele
maand december uitverkoop in ons oude pand.”

Nic Visser Kantoorwereld is sinds 1980 gespecia-

Service: gratis bezorging

liseerd in het leveren van kantoorartikelen, kan-

“Wij bezorgen gratis door heel Nederland. Er rijden drie vrachtwagens
door het land. Elke opdracht, of deze nu via de telefoon of internet
binnenkomt, leveren wij met eigen chauffeurs. Dus: als er iets moet
worden afgeleverd op bijvoorbeeld de derde etage van een pand,
dan doen wij dat ook. Deze service is uniek omdat de klant kan
aangeven, wanneer men de spullen in huis wil hebben.” Kortom:
Nic Visser Kantoorwereld heeft bewezen dat service, snelheid
in combinatie met een scherpe prijsstelling heel goed samen
gaan. Voor meer informatie: www.visser.nl

toormachines en kantoormeubilair. “Onze kracht
ligt in het feit dat wij zeer betrokken zijn bij het
wel en wee van onze relaties,” aldus oprichter en
eigenaar Gert Stubbe. Dit uit zich niet alleen zakelijk gezien. Maar zeker ook maatschappelijk. Zo is
Nic Visser Kantoorwereld al vele jaren sponsor van
Pallieter. Deze stichting wordt een warm
hart toegedragen.

Nic Visser Kantoorwereld koopt scherp in en houdt daarbij de
wensen van haar klanten voortdurend in de gaten. “Wij geven
advies bij de aanschaf van kantoorproducten. Of het nu gaat om
de juiste perforator of inrichting van kantoor,” vertelt Gert Stubbe.
Het bedrijf heeft ruim 12.000 artikelen op voorraad.
Of het nu gaat om papier, pennen, ordners, maar ook om kantoormachines
zoals inbindsystemen, copiers, lamineerapparaten, dicteerapparatuur,rekenmachines, labelprinters en nog veel meer. Is het er even niet, dan wordt het direct
besteld en komt het per omgaande, vaak nog dezelfde dag, naar de klant toe.

Kantoorinrichting
Ook kantoorinrichting behoort tot de specialiteiten. Een werkplek op een
verantwoorde wijze inrichten, vereist meer dan het neerzetten van bureaus en
stoelen. Het draait om inzicht in ergonomie en de aard van de werkzaamheden.
Gert Stubbe: “Op die manier naar werkplekken kijken, is ons vak. Daar
adviseren wij graag bij. Wij leveren uit een groot assortiment meubels in diverse
prijsklassen.”
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Warme vriendschapsband
In de afgelopen jaren is een warme
vriendschapsband opgebouwd met stichting
Pallieter. Gert Stubbe vertelt: “Als de stichting iets
vraagt of gaat organiseren, doen wij graag mee. Zo
heb ik bijvoorbeeld in de organisatie gezeten van het
Gala aan de Maas. Dat is in het verleden twee keer
georganiseerd om geld in te zamelen voor Pallieter.
Onlangs hebben de DaDa-Pallieter Circusdagen
plaatsgevonden in het Isala Theater. Hier hebben wij
ook onze medewerking aan verleend. Wij hebben
bijvoorbeeld leuke goodiebags samengesteld.” Gert
vervolgt: “Ik heb zelf ook twee kinderen. En, het zal
je maar gebeuren dat je kinderen terminaal ziek
worden of zijn. Daar moet je niet aan denken. Alles
wat je kunt doen om bij deze kinderen een glimlach
op het gezicht te bezorgen, zet je in. Daarom zijn wij
zo betrokken bij stichting Pallieter.”
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