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Family Supply is ING Starter van de Maand juni
Meer tijd en geld overhouden voor leuke dingen

Jonathan Leih (40) en Bas van der Kruijf (44) zijn met hun in Naarden
gevestigde onderneming Family Supply ING Starter van de Maand juni.
Family Supply is een webwinkel, gespecialiseerd in het ontzorgen van jonge
gezinnen. Hierdoor houden ouders meer tijd en geld over voor leuke dingen.

Alles op één plek

"We zijn allebei vader van drie kinderen en daarmee ervaringsdeskundigen”, zegt Jonathan.

“Als ouder ben je naast je werk druk bezig om uit te zoeken waar je de beste producten voor een

goede prijs kunt krijgen.” Dat kan makkelijker, leuker en beter dachten beide ondernemers en

startten hun bedrijf, met als uitgangspunt: “Alles wat je nodig hebt op één plek.”

Abonnement
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Family Supply werkt op basis van een abonnement maar de producten zijn ook eenmalig te

bestellen. De keuze voor een abonnement geeft extra financieel voordeel en de box wordt

maandelijks thuisbezorgd.  “Op het tijdstip en de plek die je hebt aangegeven”, zegt Bas. “Het

assortiment is samengesteld uit hoogwaardige producten. De combinatie van het assortiment

en meegroeiend abonnement is uniek”, vult Jonathan aan.

Meegroeien

Het productaanbod groeit mee. “We vragen op voorhand de geboortedatum van de gezinsleden.

Als een baby bijvoorbeeld drie maanden wordt, sturen we een grotere maat luier mee om alvast

uit te proberen”,  zegt Bas “Dan kan het de volgende maand als standaard mee. Daar hoef je als

klant dus niet zelf over na te denken, Family Supply wil het je makkelijk maken."

Geen verrassing

De ondernemers bieden alleen relevante producten die passen bij de levensfase van de kinderen

uit het gezin. De eerste keer naar school, zwemles of sportclub zijn ook zulke momenten.

Jonathan: “Bij veel aanbieders van boxen, is de inhoud elke keer een ‘verrassing’ Onze klant zit

daar niet op te wachten, die bepaalt zelf de inhoud van de box.”
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Licht opsteken

Voor andere startende ondernemers hebben ze een aantal tips: “Ga het gewoon doen. Laat je

niet weerhouden.” En: “Maak en lijst van personen die je wilt spreken. Je staat er van versteld

hoeveel welwillendheid er is. Mensen staan er voor open om hun kennis te delen en jou verder

te helpen.”

Citaten

Maak en lijst van personen die je wilt spreken. Je staat er van versteld hoeveel
welwillendheid er is. Mensen staan er voor open om hun kennis te delen en jou
verder te helpen.
— Jonathan Leih en Bas van der Kruijf - Oprichters Family Supply



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_m8hd4dhwjps9
https://m8hd4dhwjps9.pr.co/
https://m8hd4dhwjps9.pr.co/

