Frank Zuidhof is met De Klokkenier uitgeroepen tot
Rabobank Krimpenerwaard ‘Starter van de maand’
De 27-jarige Frank Zuidhof uit Bergambacht is op 3 september 2013 met ‘De Klokkenier’ zijn eigen bedrijf gestart. Vanaf nu is het ambacht klokkenmaker weer
terug van weggeweest in de Krimpenerwaard. Dat er behoefte is in de regio aan een specialist op het gebied van klokken en uurwerken is duidelijk geworden uit
het marktonderzoek dat is uitgevoerd. Zijn uurwerk reparatieatelier aan de Secr. Schippersstraat 20 in Bergambacht is een aanwinst voor onze regio. Met recht is
Frank Zuidhof uitgeroepen tot ‘Starter van de maand’.

DE KLOKKENIER
Frank Zuidhof
Secr. Schippersstraat 20
2861 XR Bergambacht
Tel.: (0182) 76 91 20
Mob.: (06) 19 74 61 05
info@de-klokkenier.nl
www.de-klokkenier.nl

Van timmerman tot klokkenmaker
Na zijn middelbare school ging Frank Zuidhof aan de slag als timmerman. Enkele jaren later ontmoette hij zijn huidige vrouw
Sanne, die een opleiding goudsmid volgde aan de Vakschool
Schoonhoven en werd hij gegrepen door de opleiding uurwerktechniek van de Vakschool. Frank hing spreekwoordelijk gezegd
zijn hamer in de wilgen en ging terug naar de schoolbank. Hij behaalde alle diploma’s en mag zich gespecialiseerd klokkenmaker
noemen. Als ZZP-er is hij daarna, om ervaring op te doen, aan de
slag gegaan bij een collega klokkenmaker in het noorden van het
land. Zijn volgende stap heeft hij genomen door op 3 september
zijn reparatieatelier De Klokkenier te openen. Vooralsnog vanuit
het atelier aan huis, maar de grootste droom van Frank en Sanne
is om samen een ambachtelijke winkel te openen, waar goud
gesmeden wordt en klokken onderhouden en gerepareerd worden.

Het idee van Frank Zuidhof: een klok met
uurwerk laat meer zien dan de tijd.
Geschiedenis en emotie. Achter elke klok
zit een verhaal. De Klokkenier zorgt ervoor
dat dit verhaal blijft tikken.
Zoals het klokje thuis tikt
We leven in een tijd waar we overal de tijd kunnen zien. Op onze
smartphone, iPad, laptop en computer. Toch dragen we bijna
allemaal nog een horloge en hangt er in 90% van de woningen
in Nederland nog (minimaal) één klok met traditioneel uurwerk.
Een klok die tikt in de kamer straalt gezelligheid uit. Elke klok heeft
een eigen verhaal. Een erfstuk, een antieke klok van ouders of het
zakhorloge van opa. Allemaal klokken met een emotioneel verhaal.
Frank Zuidhof hoort deze verhalen graag van zijn klanten. Hij geeft
advies over het onderhoud en reparatie, zodat zijn klanten nog
lang kunnen genieten van het tikken van de klok.

Gratis brengservice De Klokkenier
Wie advies wil over het onderhoud of reparatie van klokken of een
uurwerk kan telefonisch contact opnemen met De Klokkenier. Een
email sturen mag natuurlijk ook, Frank neemt dan contact met u
op om een afspraak te maken, hij komt naar u toe en geeft u advies
en prijsopgave. De klok wordt, in een straal van 15 kilometer, na de
reparatie veilig teruggebracht en bij u thuis weer opgehangen. In
de maand november en december 2013 heeft De Klokkenier, naast
een gratis brengservice, ook een gratis ophaalservice.
Reparatie horloges
Ook voor alle reparaties aan horloges kunt u terecht bij De Klokkenier. Een nieuwe batterij in een horloge zetten of het uurwerk
schoonmaken zijn specialistische klussen. Maar ook voor een
nieuwe horlogeband of nieuw glas kunt u bij De Klokkenier terecht.
De Klokkenier heeft nog geen vaste openingstijden maar na een
telefoontje weet u wanneer u uw horloge kunt brengen en/of
ophalen.
Bel (0182)76 91 20 of stuur een email naar : info@de-klokkenier.nl
De Klokkenier is door Rabobank Krimpenerwaard
uitgeroepen tot ‘Starter van de maand’
Sandra Hermans, Verkoop- en Service-adviseur Bedrijven:
‘Frank Zuidhof is door ons verkozen tot Starter van de Maand
omdat hij met passie en liefde het ambacht klokkenmaker uitvoert.
Daarnaast heeft hij, voordat hij de stap naar het eigen ondernemerschap gezet heeft, gedegen marktonderzoek uitgevoerd.
De Klokkenier is een aanwinst voor onze regio.’
Wilt u ook starten met uw passie?
Ons adviesteam bedrijven staat voor u klaar:
Telefoon (0182) 32 27 00
E-mail bedrijven@krimpenerwaard.rabobank.nl
www.rabobankkrimpenerwaard.nl

