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Kapsalon Hairsense! is er voor iedereen
NUMANSDORP – Kapsalon Hairsense! is nu alweer bijna drie jaar
onder de huidige naam in actie.

I

n die drie jaren is er, ondanks dat
dat in de eerste instantie niet de bedoeling was, toch heel wat veranderd. Ten eerste heeft de zaak een echte
bedrijfsleidster, anders dan de eigenaar
die de regie voert. Natuurlijk bepaalt de
eigenaar wat er gebeurt maar ‘de werkvloer’ is waar alles om draait. Het was
een beetje wennen, maar uiteindelijk
heeft iedereen hier toch wel zijn draai
in gevonden.
Opnieuw kunnen we spreken van een
fantastische ploeg mensen: ervaren kapsters met bijna alle denkbare diploma’s,
jarenlange know-how, opgebouwd in de
voorafgaande periodes, aangevuld met
vernieuwde kennis, ‘jong bloed’ die hun
eigen enthousiasme meebrengen en leeftijdsgebonden ideeën. Hiermee wordt

bedoeld dat er wat hele jonge mensen
in dienst zijn, die jeugdige ideeën hebben, naast de bestaande ervaren ploeg
die een eigen klantenkring heeft opgebouwd, vertrouwen heeft en de meer
volwassen klant of de zogenaamde ‘veertigers’ uitstekend van dienst is en te
woord staat.
Kapsalon Hairsense! heeft een hele nieuwe lijn voor de wat grijzende man. Hierdoor voelt hij zich niet helemaal ‘geverfd’
maar is wel het grootste deel van het
grijs flink weggewerkt, en niemand ziet
dat het geverfd is. Dit is een doorslaand
succes! Ook voor de dames hebben we
een professionele haarverflijn, aangepast
aan de huid, waarin het pigment vermindert, maar wel zo dat de dame zich jonger
voelt, jeugdig, maar niet te, en zeker niet
‘geverfd’ of te hard van kleur.

ben een zeer groot assortiment en bijna
elke maand weer een nieuwe vinding:
de ene keer superversteviging, de volgende keer extra glans of glitter en zeer
eigentijds en modern verpakt, helemaal
voor de jeugd.
Kapsalon Hairsense! en haar personeel
bulkt van de plannen, allemaal om er
beter, moderner, vlotter of nog gaver uit
te zien! Een kapsalon als deze verkoopt
zichzelf. Personeelsadvertenties zijn zelden nodig: iedereen wil bij ons werken.
Wij hebben meerdere mensen in dienst
die gecertificeerd zijn voor het opleiden
van personeel, naast alle benodigde kappersdiploma’s.
Dit betekent dat wij kunnen kiezen uit de
beste kapsters, leerlingen en ga zo maar
door. Een betere binnenkomer kan een
klant toch niet hebben?

Voor de jeugd hebben wij het populairste
merk in huis, genaamd Fudge. Wij heb-

De gemetselde schoorsteen
opnieuw uitgevonden
KOOPAVOND

’S-GRAVENDEEL – “Een nieuwe methode om schoorstenen te
bouwen was hard nodig.” Aan het
woord is Frank van Bunderen, directeur van het ’s-Gravendeelse
Next Schoorsteensystemen b.v.
“De bestaande manier voor het
bouwen van schoorstenen was
zeer arbeidsintensief en de kans
op lekkage was door de toepassing
van lood veel te groot. Bovendien
is lood slecht voor het milieu.”
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Dat kan compleet anders
Van Bunderen werd geprikkeld door dit
dilemma en kwam met de eenvoudige
oplossing. Het werd een gegarandeerd
waterdicht systeem dat is gebaseerd op
een kunststof bak die zonder lood op
het dak wordt geplaatst plus een metselplateau waarmee de schoorsteen op de
grond volledig kan worden opgemetseld.
De gemetselde schoorsteen wordt vervolgens kant-en-klaar in de bak gehesen
en verankerd. “Kinderlijk eenvoudig, een
schoon uiterlijk en toch echt gemetseld”,
voegt Van Bunderen hieraan toe.
De rest is geschiedenis. De bedachte gepatenteerde oplossing werd door
iedereen binnen de bouw de hemel in
geprezen en bekroond met de Aannemer
Innovatieprijs. Het bedrijf Next Schoorsteensystemen b.v. is inmiddels ruim
twee jaar actief en groeit als kool.
“Bestelden de eerste klanten nog voorzichtig een of twee systemen, momenteel krijgen we opdrachten om voor hele

Column
wijken de schoorstenen te leveren. Dit
overstijgt elke verwachting. We leveren
door heel Nederland. Voor ons is 2008
al een prima jaar maar de orderportefeuille voor 2009 is inmiddels al dermate
gevuld dat het resultaat van 2008 ruimschoots wordt overtroffen.” Ook buiten
Nederland is men enthousiast. “De eerste gesprekken met buitenlandse partners zijn in volle gang.”

Een duur systeem?
Op de vraag of een Next Systeem duur
is, antwoordt Van Bunderen heel stellig
“Nee.” Een gewone schoorsteen heeft
weliswaar lagere materiaalkosten, maar
torenhoge arbeids- en onderhoudskosten, terwijl bij een Next Schoorsteen
de arbeidskosten met minimaal 60 tot
70% worden gereduceerd. In de tijd die
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Voor een respectvolle begrafenis
Nacht en dag bereikbaar
Overal te ontbieden
Geen crematies

het kost om één traditionele schoorsteen
te bouwen, worden er vier tot vijf Next
schoorstenen op het dak gezet. Onderhoudskosten zijn er niet meer. “Lekken
is onmogelijk.”

Hoe nu verder?
“We hebben zeker niet stilgezeten.”
Inmiddels is compagnon Frans Lamping
verantwoordelijk voor de divisie Featherlights. “Dit is een Next Schoorsteen die
maar 10% weegt van een conventionele
schoorsteen.” De allernieuwste telg in de
Next familie is de Next Renovation. Met
enige trots voegt Lamping hieraan toe:
“Hiermee kunnen we bestaande lekkende schoorstenen renoveren en blijvend
lekvrij maken. De bestaande schoorsteen
kan daarbij volledig gehandhaafd blijven,
en dat scheelt sloopwerk.”

Huurgraf of algemeen graf
“Huurgraf?” zult u misschien zeggen. Bij de meesten is dit bekend als
koopgraf. Wat is dan het verschil met
een algemeen graf? Voor een algemeen
graf is de wettelijke termijn 10 jaar
(zonder mogelijkheid tot verlenging).
Daarna mag er worden geruimd,
zodat de graven weer opnieuw kunnen
worden gebruikt. Kunt u zich daar
iets bij voorstellen?
De plaats waar een geliefde begraven ligt, wordt na tien jaar grafrust
geruimd en opnieuw gebruikt. Gelukkig gebeurt dit lang niet overal. Voor
koopgraven zijn er door gemeenten
vastgestelde termijnen: 20, 25, 30,
40, 50 jaar of voor onbepaalde tijd.
Er zijn nogal wat verschillen. Voor
de termijnen voor bepaalde tijd is er
altijd de mogelijkheid tot verlenging
(meestal met 10 jaar tegelijk).
Een ander verschil is dat bij een algemeen graf in volgorde van overlijden
wordt begraven; vaak twee of drie personen (zonder familieverband of iets
dergelijks) boven elkaar. In een koopof huurgraf wordt iemand begraven,
maar blijft er een ruimte gereserveerd.
Vaak wordt zo’n ruimte gereserveerd
voor de echtgeno(o)t(e), maar dat
hoeft natuurlijk niet. De rechthebbende bepaalt wie er wordt begraven. Bij
velen is dit verschil wel bekend, maar
toch kom ik het nog regelmatig tegen
dat men dit niet weet.
Toch denk ik dat het wel belangrijk is
om hier tijdens je leven een bepaalde
mening over te vormen. Natuurlijk is

voor velen het ‘kostenplaatje’ ook een
belangrijk punt van overweging.
Voor een algemeen graf betaal je in
principe alleen de kosten van het openen dichtmaken van het graf (het zogenaamde begraafrecht), maar tegenwoordig zijn er steeds meer gemeenten
die ook bij een algemeen graf kosten
voor onderhoud berekenen.
Bij een koopgraf wordt het begraafrecht ook berekend maar komen de
kosten van het graf hier nog bij en de
kosten voor het onderhoud zijn ook
hoger. Jammer genoeg zijn er grote
verschillen tussen de tarieven van de
gemeenten. Ik heb op onze website de
tarieven van de gemeenten in de Hoeksche Waard en de Drechtsteden neergezet zodat u de verschillen kunt zien.
Vroeger mocht de begraafplaats de
gemeenschap nog wat kosten, maar
tegenwoordig wordt er door de
gemeenten nagestreefd om ‘kostendekkend’ te werken. Er zijn veel dingen die met gemeenschapsgeld worden betaald. Soms komt dit maar
een beperkt aantal mensen ten goede,
soms is het in het ‘algemene’ belang.
Misschien zie ik het verkeerd, maar
zou het niet wenselijk zijn wat meer
OZB te betalen om daarmee gedeeltelijk de kosten van de begraafplaats te
dragen en de keuze voor een koopgraf
eenvoudiger te maken? Dan kun je als
je in een situatie komt waarin je zo’n
keuze moet maken een keuze maken
met je gevoel en niet met de porte
monnee...

