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De zonnedoeken van Wim zijn
razend populair: ‘De telefoon stond
roodgloeiend’

13 september 2021

Wim van der Kooi. Eigenaar van Tendenz Outdoors

Een schaduwdoek op maat dat er goed uitziet én
superfunctioneel is: Wim van der Kooi maakte er
zijn werk van. Met groot succes, want zijn
lichtdoorlatende schaduwdoeken zijn bijna niet aan
te slepen. “Je kunt op deze manier een veranda
creëren zónder een vergunning aan te vragen.”

Ooit begon Zonnedoeken.nl als een klein bedrijfje. Wim
runde de zaak naast een vaste baan. In 2018 werd het
drukker en drukker en de concurrentie in zonnedoeken
werd groter. “Ik zag de ene na de andere !itsende website
ontstaan. De hoogste tijd om mij volledig op de
schaduwdoeken te storten.”

Wim regelt zijn bankzaken via ING Zakelijk. “Ik zat eerst bij
een andere bank, maar mijn boekhouder wees mij op het
feit dat ING veel makkelijker werkt met ons
boekhoudprogramma. Als alles gestroomlijnd werkt is dat
in drukke tijden een heel groot voordeel.”

Schaduwdoeken in alle vormen
en maten
Zonwering is in veel maten te verkrijgen, maar het tofste is
het natuurlijk als het je tuin ook nog eens mooier maakt.
Volgens Wim zijn de doeken op maat niet zomaar in trek:
“Veranda’s zijn heel populair, maar mogen niet altijd
zonder vergunning neergezet worden. Dus kiezen mensen
voor vaste palen, die ze vervolgens afdekken met een
schaduwdoek op maat”, vertelt Wim.

“Daar hoef je namelijk geen vergunning voor aan te vragen
en toch zit je lekker beschut. Overdag lekker in de
schaduw en ’s avonds zit je aangenaam uit de wind. Vooral
bij gezinnen met tieners is een veranda heel populair.
Door de zijkanten dicht te maken met onze
schaduwdoeken hebben de jongeren meer privacy.”

Tekst gaat verder onder de foto’s >

Aan alles wordt gedacht
Het bedrijf van Wim bedenkt honderden oplossingen voor
tuinen, balkons, veranda’s en zelfs voor carports. “Naast
de standaard afmetingen maken we ook allerlei
oplossingen op maat.”

“We krijgen de laatste tijd steeds meer aanvragen voor
grote projecten: zoals een dierentuin, maar ook wel eens
een vereniging van eigenaren met heel veel
appartementen. De aanvragen stromen binnen, omdat we
naast standaard maten ook maatwerk leveren. Bij ons geef
je de maten zelf gemakkelijk door via de site. Vind je
opmeten lastig, dan helpen we.”

“Soms is dat wel een nadeel van online: mensen schatten
ons groter in dan we zijn. We doen wat we kunnen, maar
zijn maar een klein bedrijf dat maatwerk levert. Soms
moet je om die reden wat langer wachten.”

Lees verder onder de foto’s >

Een demotuin
De demotuin van Wim is razend populair. “Steeds meer
mensen maakten een afspraak om de schaduwdoeken in
onze demotuin te bekijken. Iedereen is welkom, maar
maak wel van tevoren even een afspraak. De demotuin is
namelijk onze eigen tuin.”

“In de toekomst willen we de demotuin uitbreiden, zodat
we nog meer mogelijkheden kunnen showen. En dan het
liefst niet meer aan huis. Nu moeten we bij grote projecten
nog weleens nee verkopen. We mogen absoluut niet
klagen, want wij hadden in tegenstelling tot andere
ondernemers heel veel werk tijdens de coronapandemie.”

‘De telefoon staat roodgloeiend’
Ondanks corona stond de telefoon bij Wim de laatste twee
jaar roodgloeiend. “Deze zomer wat minder, want het
weer was niet zo best in Nederland. Gelukkig hoefden wij
geen steun aan te vragen. In het eerste coronajaar hadden
we het juist drukker dan ooit tevoren. Al doen de verhalen
van andere ondernemers pijn in mijn hart.”

Maar klagen over de werkdruk doet Wim niet. “Ik ben
ontzettend blij dat het zo goed gaat en dan maar wat
harder werken. Als je dat vergelijkt met andere
ondernemers voelt het soms bijna oneerlijk.”

Een druk op de knop
Over zijn bankzaken hoeft Wim zich in ieder geval niet
druk te maken. “Ik ben heel tevreden over ING. Vooral een
betaalverzoek versturen via de app is heel handig. Je kunt
wel een betaalverzoekje sturen, maar dat gaat maar tot
een bepaald bedrag. Via ING is daar geen limiet aan
verbonden. En ook kun je een bulk aan betaalverzoeken in
één keer sturen. In zulke drukke tijden is dat een goede
uitkomst.”

Ben je ondernemer en wil je een bank waarmee je
dóór kunt? Maak kennis met ING Zakelijk.
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