Regio in Beeld
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hard dat we naar een eigen
pand op zoek moesten gaan.
Dat werd het huidige pand aan
de Oldenzaalseíraat in HengeIo."

greeploze ke,

dat,Tneiisen een, erÍeniihebben
gehad en niet weien wat ze
met de versleten spullen van
opa of oma moeten doen. "De
taxatie gebeurt gratis, discreet

Het Nederlandsche {nkoopkantoor koopt munten in, sieraden

en déskundigl

en bestek maar ook bijvoor-
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beeld gouden tanden oÍ zilve
ren kandelaars. Jeremy: ,,Klan-

ten komen om
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je vooral hoo

van haar klanten, Het kantoor
is drie jaar geleden in Enschede
gestaft,,vanuit de keuken" zq
als eigenaar Jeremy Grupp+
laar het omschri.iit. Hi1 runt het
kantoor samen met Chris Kieru
horst. ,,Al snel groeiden we zo
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De medewerkers van het Nederlandsche lnkoopkantoor bekijken ter plekke de waarde van

l-kook is een traditionele keukenzaak met een moderne, frisse uitstraling en een aanpak die anders
is dan anders. Kortom: l-kook
maakt het verschil. Het gezicht
achter l-kook is eigenaar Jan Klin-

het derde segment oi
sche, Iandelijke keu<

tantuitbqtaald. Jeremyr,,Dat is
ook meteen het leuke van ons
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Klinge: ,,Wij onderscdoor onze puur persoc

vak. Mensen gaan met een lach
de deur uit want ze hebben
direct contant geld op zak."

Het bedrijf werd drie jaar geleden

opgericht en levert en monteert

pak. We nemen echt a
de klant en geven he-

Desgewenst worden klanten
die moeilijk ter been zijn oÍ lie
ver niet met waardevolle spullen de straat opgaan, thuis be
zocht.

redenen naar ons toe. Het kan
zijn dat ze acuut geld nodig

de ingébraqhte ar.tikelèn aan,de

Het

hand van de actuele goud-

toor werkt

hebben; maar vaak hoor je ook

koers. Vervolgens wordt er con-

Nederlands lnkoopkan-

in, de gehele regio.
www.hetinkoopkantoor.nl.
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