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Met het openslaan van dit jubileummagazine leest u 
de geschiedenis van 60 jaar Belakos. Van opstaan, 
van leren, van groeien en van keuzes durven maken. 

Het is een periode waar we trots op zijn. Een 
familiebedrijf waarin we vooral de kracht ervaren 
van ‘gewoon durven zijn.’ Omdat we als geen 
ander hebben ervaren hoe belangrijk het is om, 
naast kennis over en passie voor het vak, vooral 
ook oog te hebben voor de mens. Voor onze 
medewerkers, onze samenwerkende partners én 
voor onze trouwe klanten.

Ieder mens is uniek, iedere vraag is uniek. Dat 
vraagt om unieke producten die passen. De mensen 
achter Belakos. Ze worden zichtbaar in dit magazine. 
Zonder hen zouden we niet kunnen doen wat we 
doen: onze gegronde liefde voor vloeren blijven 
verdiepen en verspreiden. 

Veel leesplezier!

Leon Bobeldijk
CEO Belakos

BESTE RELATIE,

Ieder mens is uniek, 
iedere vraag is uniek.



Ruim 60 jaar Belakos. Leon Bobeldijk, die sinds 
een paar jaar aan het spreekwoordelijke roer 
staat, is hier duidelijk over: ‘Ik hou van écht, van 
toegankelijk. Ik vaar mijn eigen koers net zoals 
mijn opa en mijn vader hebben gedaan. Het 
varen van een koers vraagt richting bepalen en 
met elkaar ergens naartoe willen werken. Het 
duidelijke fundament staat en ik ben er meer 
dan trots op dat ik hieraan verder mag bouwen. 
Dat doen we echt met elkaar.’

De geboorte van een naam,  
de groei van een bedrijf
Opa Beens, getrouwd met een Last en hij zat in 
de kokos. De bedrijfsnaam Belakos is dus een 
samenvoeging van namen. Precies, nét zoals het 
bedrijf een symbolische samenvoeging is van 
mensen bij elkaar die dezelfde passie dragen. Passie 
voor vloeren. Van het bekende Genemuider tapijt 
uiteindelijk óók naar pvc en heel veel daartussenin. 
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BELAKOS 1960 - 2021

Dromen neem je niet 
over, je zet ze voort 

“

”

Ik hou van écht, van 
toegankelijk. Ik vaar mijn 
eigen koers net zoals 
mijn opa en mijn vader 
hebben gedaan.

Terug in de tijd
Dirk Beens startte in Genemuiden het bedrijf 
Belakos: gericht op kokosmatten. Zijn zonen volgden 
hem het bedrijf in. Gerrit op kantoor, Siem achter de 
machines en Tiem bij de verzending. 

Schoonzoon Aalt trouwde met dochter Harmke 
en schoonzoon Wout met dochter Henny. Beiden 
werden verantwoordelijk voor de verkoop binnen 
Belakos. In die periode werkte Belakos voornamelijk 
lokaal. Voor Wout was het een droom om de 
naam ook te vestigen in andere landen. ‘Na de 
eerste vergadering met elkaar zei ik tegen mijn 
schoonvader: ik neem Belakos met me mee, naar 
andere plekken op de wereld.’ En dat gebeurde. 
Van Zeeland tot Friesland en van Nieuw-Zeeland 
tot Canada. Belakos op de figuurlijke kaart en voet 
aan de spreekwoordelijk grond. Naarmate de jaren 
vorderden werden de machines groter en de vraag, 
letterlijk en figuurlijk, breder. Het kamerbrede 



tapijt werd onderdeel van het aanbod. Rond het 
jaar 2000 werd ook kunstgras onderdeel van 
de productielijn van Belakos. En inmiddels is ook 
pvc niet meer weg te denken als belangrijke 
productgroep binnen de organisatie. Niet alleen de 
productgroepen groeiden door. Ook de letterlijke 
Belakos familie werd groter. Dirk-Jan Beens, de 
zoon van Tiem is CFO binnen de organisatie 
en Dirk Kolk, de jongste zoon van Aalt, is 
verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten 
in Nederland.

Van export naar import
Door de toename van vraagstukken, en een 
verbreding van het assortiment, worden de tapijten 
nu overgevlogen vanuit o.a. Amerika en Zuid-
Afrika. Op ‘De Blokmat’ in Genemuiden draaien 
geen machines meer. ‘Dat betekent niet dat we 
stilzitten. De collectie van Belakos is in meer dan 750 
Nederlandse winkels te vinden.’ 

Gewoon blijven is uniek
We zijn trots. Natuurlijk zijn we trots. Maar we zijn 
vooral ook allemaal heel gewoon. Dat is de kracht 
van Belakos. De persoonlijke benadering, de 
kennis én het plezier. Iedereen verdiept zich, durft 
focus te hebben en zich daarom toe te spitsen op 
nieuwe productlijnen. Tussen kunstgrasmatten en 
pvc-vloeren vonden we nieuwe klantbehoeftes.  
Dat betekent overigens nooit dat we ons niet meer 

Leon Bobeldijk
CEO 

“Mijn ambitie is om elke dag 
meer te houden van wat ik 

doe en bij te dragen aan 
iets waar ik van hou!”

Aalt Kolk
Accountmanager

“Ook al mag ik bijna met 
pensioen, ik ben een 
Belakosser in hart en 

nieren. Dat zal blijven!”

Wout Bobeldijk
Voormalig eigenaar

“Ik heb mijn eigen koers 
gevaren, altijd. Ik vind het mooi 
om te zien dat deze derde 
generatie dat nét zo doet.”
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op ‘eerdere’ producten richten. Integendeel. De 
mogelijkheden worden juist breder zonder dat het 
kracht verliest. 

Het is tenslotte écht waar: ieder mens uniek, 
iedere vraag uniek. Daar wil Belakos, altijd weer, 
een passend product bij kunnen leveren. Wout, 
Aalt, Dirk, Dirk-Jan en Leon. Een familietraditie die 
voortgezet wordt. Met iedereen die zich daar de 
afgelopen jaren bij heeft aangesloten.  
Een familie, een team. 
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Dirk Jan Beens
CFO

“Ik werk graag bij Belakos 
omdat ik mij thuis voel bij de 
Belakos familie. Ik zie het als 

een uitdaging om Belakos 
samen naar een hoger 

niveau te tillen.“

“

”

Na de eerste vergadering 
met elkaar zei ik tegen mijn 
schoonvader: ik neem Belakos 
met me mee, naar andere 
plekken op de wereld.

De bies is een hoog groeiend gewas dat zich, door 
het dunne voorkomen, gemakkelijk laat vlechten. 
Gevlochten tapijtwerken zijn het vloerbedekkende 
gevolg. Deze biezenmatten bleken niet alleen 
vloerpraktisch maar ook taaltechnisch niet meer weg 
te denken uit onze maatschappij. ‘Je biezen pakken, 
ofwel je matten oprollen en gaan.’ Wie kent deze 
bekende uitdrukking nu niet? 

Dirk Kolk
Commercieel 

Directeur

Genemuiden; dé tapijtstad van Nederland!
Als we naar de oorsprong van tapijt kijken, 
ligt het stevige fundament in Genemuiden. De 
biezenindustrie is al sinds de zestiende eeuw de 
meest voorkomende vorm van handel van de 
Genemuidenaren (Gaellemunegers).

“Ik ben opgegroeid met 
Belakos. In alle opzichten. Een 
prachtig familiebedrijf, korte 
lijnen, prettige werksfeer, met 
nog heel veel kansen in de 
vloerenbranche.”

Dankzij de productie van de bekende ‘Genemuider 
mat’ ontstond in 1910 een florerende mattenindustrie. 
Vanaf 1920 werden er ook kokos- en sisalmatten 
gemaakt. Dit alles gebeurde met de hand tót er vanaf 
1926 ook in fabrieken aan de figuurlijke hand van 
weefmachines werd geproduceerd. Toen in 1967 de 
productie van zachte vloerbedekking in opkomst 
kwam, maakte het mattenmakerverleden plaats 
voor de industrie van diverse tapijten, gemaakt van 
synthetische garens. Het tapijt vliegt nu letterlijk de 
hele wereld over!



Als je al 60 jaar een begrip bent, in Nederlandse 
huiskamers én in de Europese vloerenbranche, 
dan kom je ergens vandaan. Belakos staat 
er. Voor iedereen. Van de particulier, woning- 
en projectinrichters, tot aan hotelketens en 
restaurants.  
Het échte fundament? Persoonlijke aandacht. 

Leon: ‘Tapijt vertegenwoordigd de geschiedenis. 
Niet alleen van ons bedrijf, maar vooral ook van onze 
familie. Net als de oorspronkelijk biezenmat zit tapijt 
in ons DNA verweven.’ Als we naar de geschiedenis 
van Belakos kijken dan zien we vooral beweging. 
Scherp blijven, durven ondernemen en werken vanuit 
intuïtie. ‘Ons idee van groeien zit hem niet zozeer in 
de cijfers, maar meer in de groei op het nog beter 
bedienen van onze klanten. Belangrijk daarin is 
steeds weer de vraag: Wie is onze klant, wat wordt 
er gevraagd en wat kunnen wij hierin betekenen? 
Het zijn vragen die voor ons essentieel zijn in onze 
werksfeer en de uitvoering van onze diensten.’ 

De klant en Belakos
‘Inderdaad. De klant is belangrijk. Het is tenslotte 
die klant die kiest voor een samenwerking met 
Belakos. We geloven erin dat de samenwerking tot 
stand komt, juist als je jezelf laat zien. Allebei. De 
wensen en voorkeuren van de klant in combinatie 
met onze familiegeschiedenis, ons DNA, zorgt voor 
stevigheid. Niet alleen op de vloer. Maar vooral ook 
in een samenkomst tussen onze ervaring en de 
vraag van de klant.‘

Vooral een trots 
familiebedrijf
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Belakos: een thuis voor 
iedere vloerbeleving.

BELAKOS STAAT ER. VOOR IEDEREEN

Een team om op, én mee, te bouwen
Als de klant belangrijk is dan bedoelen we vooral de 
mens. De mens erachter, de vragen, de wensen, de 
dromen. In onze beleving kun je alleen samen iets 
bereiken als de mens aan wie je je hulpvraag stelt, 
nét zo open is. 

Ons team, het zijn stuk voor stuk vakmensen. 
Ze dragen vloerenkennis én, op een goede 
manier, mensenkennis bij zich. Vanuit de oprechte 
interesse naar je klant, naar de mens tegenover 
je, komen de mooiste ideeën tot stand. Inderdaad, 
vanuit samen werken. 

Het is dan ook niet voor niets dat er binnen Belakos 
dan ook, soms al jarenlang, mensen met ontzettend 
veel passie en plezier werken.  

Einbert Timmerman is één van die medewerkers: ‘Ik 
werk al 28 jaar bij Belakos en dat doe ik, tot op de 
dag van vandaag, met enorm veel enthousiasme. Er 
is ruimte, om eigen initiatief te nemen, om ideeën te 
ontplooien. Het gevoel van ‘samen werken’ is daarmee 
enorm sterk. We doen het tenslotte écht samen.’ 
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Gevoel voor trends
Een vloer gaat lang mee. Het is een keuze voor 
langere tijd. Dat betekent dat de keuze weloverwogen 
is. Je bedekt een vloer waar je, letterlijk voor langere 
tijd, op thuis wilt komen. Leon: ’Dat betekent dat we 
niet zozeer werken vanuit trends, maar vooral intuïtief. 
Zo kiezen we niet alleen voor de producten binnen 
ons assortiment, maar zo kijken, en luisteren, we vooral 
ook naar de behoefte van onze klant.’ 

Dat betekent niet dat trends niet belangrijk zijn, 
integendeel. Het zijn opkomende vraagstukken 
waar dus steeds meer vraag naar is. We zijn echter 
wel ‘trend-kritisch’, zoals we dit zelf mooi noemen.’

In combinatie met onze eigen ervaring, de wensen 
van de klant én de mogelijkheden die de nieuwe 
tapijtindustrie biedt, bekijken we wat past. Bij 
Belakos en ons DNA. En daarmee, bij onze klanten. 
 
De toekomst van morgen
Leon: ‘Natuurlijk is de toekomst belangrijk. Die 
begint echter iedere nieuwe dag. Bij Belakos 
ervaren we hoe ver onze betrouwbaarheid ons 
heeft gebracht. Het is de bindende kracht, zowel 
intern als extern. Dit is iets wat we vast willen blijven 
houden, nu en in de toekomst. 

Ondernemen bevindt zich in onze ogen in 
een combinatie tussen vandaag, morgen en 
overmorgen. Waarbij ons persoonlijk handelen, de 
betrouwbaarheid van onze dienstverlening en onze 
ervaring de blauwdruk vormen. 

We zijn ontzettend trots en dankbaar hoe het 
vandaag gaat en doen er alles aan om dat 
morgen ook weer op die manier in te richten. De 
verschillende productgroepen van vandaag als 
uitgangspunt voor morgen. Onze geschiedenis 
blijven verweven met de dag van morgen.’ 

10

Het echte fundament? 
Persoonlijke aandacht.
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PVC
Bijna niet weg te denken uit de kamers van nu. 
De luxe en warme sfeer van een houten vloer, 
zonder het bijbehorende onderhoud. De pvc-
vloeren van Belakos zijn er in verschillende 
kleurtinten en stijlvariaties. Hiermee kun je kiezen 
voor de warme uitstraling van een houten vloer in 
huis mét alle onderhoudsgemakken van een pvc-
vloer. Dubbelop genieten. 

De Home Collectie
Tapijt wat het hele huis omtovert tot een warm thuis. 
De tapijten van onze Home Collectie zijn in 
verschillende kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar.   
Kies je voor hoog- of laagpolig, een opvallende 
of juist neutrale kleurtint? Het kan allemaal.   
Warmte, comfort en een luxe uitstraling. Alles 
binnen vloerbereik met deze modebewuste en 
hoogwaardige tapijtcollectie. 

De Resistanz Collectie
Net zulke warme voeten als bij de Home 
Collectie, maar dan technisch verder 
doorontwikkeld. Dat betekent dat dit tapijt 
gemaakt is van Solution Dyed Nylon (SDN). Dat 
zorgt voor een 100% UV lichtbestendigheid, 
is onderhoudsvriendelijk én chloorbestendig. 
Daarnaast is SDN enorm sterk en daarmee ook 
uitermate geschikt voor projectinrichtingen. 

Vloerkleden – #KleedvanBelakos
Wanneer een ‘hardere’ vloer de woning siert, kan 
een vloerkleed zorgen voor een extra warme 
uitstraling. Vloerkleden zijn binnen Belakos in 
diverse soorten en maten verkrijgbaar. Een unieke 
wens vraagt om een vloerkleed op maat!

VLOEREN IN THE PICTURE
EEN AANTAL BELAKOS PRODUCTEN UITGELICHT
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Aimée van den Berg ademt interieur. Ze is er dol 
op. We kunnen daar allemaal van meegenieten 
via haar Instagramaccount thuis.front. Een 
letterlijk kijkje in de keuken bleek een knaller van 
een post: ‘Recent plaatste ik een foto van onze 
nieuwe keuken. Op deze foto was ook de Rustico 
visgraatvloer van Belakos zichtbaar. De reacties 
barstten los. Op de vloer!’

Een nieuw huis, een nieuw thuis
Vorig jaar februari kochten Aimée en haar vriend 
Dennie een nieuw huis. ‘Nou ja, nieuw, er moest 
enorm veel aan gebeuren maar daar keken we 
doorheen.’ De hele woning werd gestript en, 
volledig naar eigen wens, opnieuw ingericht. ‘Bijna 
niets bleef zoals het was: van badkamer tot keuken, 
van wanden tot vloer. Alles, hélemaal zoals wij het 
graag wilden. Ons thuis.’

Liefde op het vloerengezicht
‘We wilden graag een visgraatvloer zonder dat deze 
te druk zou zijn. Een aantal vloeren die we als eerste 
op het oog hadden vielen af toen we ze in het echt 
zagen. Toen ons oog viel op de Rustico vloer van 
Belakos wisten we het meteen: dit is hem! 

Instagram volgers over de vloer
‘Na al die lovende reacties op die ene post waren 
er veel volgers die de vloer live wilden komen 
bekijken. En dat, is inmiddels dus ook al gebeurd. 
Ontzettend leuk!

Een Rustico  
visgraat  
voor Aimée
“INSTAGRAMVOLGERS STAAN IN DE  
RIJ OM NAAR MIJN VLOER TE KOMEN KIJKEN”

Aimée  
van den Berg

Kocht een Rustico  
visgraatvloer in kleur 20

Onze vloer voor een 
breed publiek binnen 
handbereik. Geweldig.
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“Deze vloer komt, voor ons gevoel, 
het dichtst bij een houten vloer. 
Daarbij zorgt het natuurlijke reliëf 
voor warmte en sfeer. Het geheel 
zorgt, door de matte afwerking en 
met de zwarte elementen in ons 
huis, voor een heerlijke balans.”

“

”



De Palazzo vloerencollectie: niet meer weg 
te denken uit de Belakos collectie. Deze 
vloerenserie hoort thuis in een pvc-collectie die 
duidelijk voet aan vaste grond heeft gezet: de 
luxe sfeer van een houten vloer in huis, maar 
dan zonder het bijbehorende onderhoud.  

Details op de vloer
Het Palazzo-pvc van Belakos is herkenbaar. De 
prachtige XL-planken, de unieke houtdesigns 
én de mogelijkheid om de vloerplanken in een 
visgraat patroon te leggen. Het kan allemaal. Je 
kunt kiezen voor de uitstraling die jij in je huis 
wilt terugzien. Leon: ‘de Palazzo vloer is geschikt 
voor ieder interieur. Afhankelijk van de manier 
van leggen, bereik je een vloer die past als een 
huis, ín huis.’
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Voor iedereen  
binnen vloerbereik!

“

”

Palazzo:  
PVC met de 
uitstraling van 
een natuurlijke 
elegantie



Onderhoudsvriendelijk
De vloeren uit de Palazzo-serie zijn makkelijk in 
onderhoud. De toplaag zorgt ervoor dat de vloer 
waterbestendig, vuilafstotend én slijtvast is. Extra 
bijkomend voordeel? Een pvc-vloer geeft minder 
geluid af. Sterker nog: de vloer absorbeert geluid. 
Ideaal voor ruimtes die meerdere functies hebben. 

Een vloer voor ieder 
interieur die een 
prachtige basis legt.

“

”
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De visgraat als terugkerend patroon
Een vloer in visgraatpatroon leggen, wordt gezien 
als één van de huidige trends. Wist je echter dat 
deze trend al in de Middeleeuwen een duidelijk 
vloerpatroon vormde? De visgraatvloer was, in de 
15e eeuw, één van de eerste vloeren die, naast 

functionaliteit, ook een esthetische rol had. De 
kasteelheren en grootgrondbezitters probeerden 
elkaar in die tijd af te troeven aan de hand van deze 
vloerpatronen. Het ene nóg mooier dan het andere.

De palazzo uitstraling thuis
Er kan veel. Deze serie is er in verschillende 
kleurtinten en afmetingen. Omdat de planken 
breder zijn zorgt dit voor een rustige uitstraling. Wil 
je daarnaast werken met een eye-catcher: ook een 
dunne bies langs de zijranden van de vloer behoort 
tot de mogelijkheden. 
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Bij een nieuw huis hoort een nieuwe vloer. Voor 
Priscilla van der Donk en haar man was dit het 
geval. ‘De wens voor een visgraat pvc-vloer 
bestond al langer. Maar als de zoektocht begint, 
en er enorm veel keuze is, wordt het er niet mak-
kelijker op. We hadden behoefte aan ervaring én 
aan een écht advies.’

Een Belakos vloer op onze wishing list
‘Van alle vloeren die we op het oog hadden, waren 
er een paar uit de collectie van Belakos. Een vloer 
kun je niet kiezen vanaf een plaatje. Die wil je zien, 
die wil je voelen én het liefst ook volledig gelegd 
zien. Van de meeste vloeren zie je maar een klein 
stukje. Via Instagram kwam ik in contact met Belakos 
en vroeg om een gelegde pvc-visgraatvloer mét 
foto’s. Die volgden meteen.’

Keuzes filteren
Priscilla ontving diverse stalen van de Palazzo serie 
om de juiste kleur voor hun eigen woning te bepalen. 
’Keuzes maak je zelf, op gevoel. Soms is het echter 
prettig te weten hoe een ander ergens naar kijkt. Ik 
doe veel met Instagram, vind het leuk om interactie 
te creëren. Ik was dan ook benieuwd naar de 
kleurvoorkeur van mijn volgers en plaatste een poll.  
Het resultaat bleek helder: kleur 72! Dit bleek een 
directe bevestiging van onze onbewuste voorkeur.’ 

Rust en warmte
‘De vloer ligt, wij zijn thuis. We zijn ontzettend blij. 
Omdat de vloerdelen uit de Palazzo serie wat groter 
zijn is er meer rust. Het geheel oogt sereen. Daarbij is 
de kleur die we hebben gekozen warm en de vloer 
enorm makkelijk in onderhoud. Zeker dat laatste is met 
drie kinderen thuis ook een heerlijke bijkomstigheid.’

Een Palazzo 
visgraat XL 
voor Priscilla
“TIJD ÉN AANDACHT VANUIT 
BELAKOS RESULTEERDE IN ONZE 
DROOMVLOER”

Priscilla van der Donk
Kocht een Palazzo  

visgraat XL vloer in kleur 72

Door de grotere 
vloerdelen uit deze serie 
ademt de vloer rust.

“Door de grotere 
vloerdelen uit deze serie 
ademt de vloer rust.”
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Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen zijn onderdeel van het Belakos 
DNA. Leon: ‘We geloven in goede, kwalitatieve 
producten die, voor zover mogelijk, weer terug te 
herleiden zijn tot de natuur. We laten de wereld 
tenslotte heel graag weer goed achter voor de 
volgende generaties.’

Kritisch durven kijken én handelen
Wanneer je de productieprocessen binnen een 
bedrijf kritisch onder de loep neemt, wordt ook 
zichtbaar waarin je wilt groeien. En binnen Belakos 
bedoelen we dan ‘juist een stapje terugdoen’ als 
het om die productieprocessen gaat. Hoe kan het 
efficiënter, nóg doelgerichter en vooral duurzaam? 
‘Dat zijn vragen die we onszelf binnen Belakos stellen 
én blijven stellen.’ 

Liefde voor duurzaam
VERANTWOORD OMGAAN MET DE WERELD VRAAGT 
OM VERANTWOORD ONDERNEMEN

Duurzaam op een rij
Productieprocessen door de jaren heen zijn 
aangepast. Vroeger werden de tapijten vaker met 
veel verfstoffen gekleurd. Omdat deze verfstoffen 
ook weer gereinigd moesten worden, lag het 
waterverbruik heel hoog.  

Door aangepaste productieprocessen, het 
toepassen van gerecyclede materialen en efficiënt 
(her)gebruik van water worden de producten 
steeds duurzamer.

Leon: ‘De verwachte energieopbrengst van 
het zonnepark is 1.600.000 kWh per jaar. Dit 
komt neer op het jaarverbruik van vierhonderd 
huishoudens.’

‘Het is geweldig om te zien dat de energieopbrengst 
in 2019 en 2020 al een stuk hoger lag dan verwacht. 
Met een mooie 1.900.000 KWh zijn we meer dan 
trots. Het werkt.’ 

Ontdek Sedna® tapijt: Atol en Lagune. Deze 
kwaliteiten worden gemaakt met ECONYL® 
geregenereerde polyamide, een garen uit 
gerecycleerd afval zoals oude tapijten en 
achtergelaten visnetten die uit de zee gehaald 
worden en zijn voorzien van een ECO FusionBac-
textielrug gemaakt van 100% gerecycleerde plastic 
PET-flessen.

De klant helpt ons mee
Niet alleen duurzaam produceren, maar ook 
duurzaam investeren wordt steeds belangrijker. 
Leon: ‘We zien en horen die behoefte steeds 
meer terug bij onze klanten. Men wil weten waar 
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Duurzaam ondernemen 
vraagt om duurzaam 
kunnen kiezen.
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Samen bijdragen 
aan een groenere 
wereld voor later.

iets vandaan komt, hoe het is geproduceerd en 
op welke wijze zij met het aanschaffen van juist dit 
product bijdragen aan een meer duurzame wereld.’ 

‘En terecht,’ aldus Leon. ‘Wij vinden het belangrijk 
en onze klanten ook. Dat is alleen maar mooi. 
Samen bijdragen aan een beter milieu, het 
versterkt onze filosofie alleen maar meer: een 
duurzame relatie is essentieel.’

De keurmerken die we hanteren binnen 
Belakos dragen dan ook met liefde bij aan meer 
inzicht in de producten én de productie. Zo geeft 
het PITsymbool bijvoorbeeld aan wie de leverancier 
is, uit welk materiaal het bestaat en wat de kwaliteit 
van het product is. 

Het Eurofins Indoor Air Comfort Gold label staat 
garant voor een veilige keuze op het gebied van 
emissie. Kies je voor een product wat dit label 
draagt, dan kies je voor de toekomst én voor een 
bijdrage aan een goede binnenluchtkwaliteit.  

Verbinden en vertrouwen
Belakos ondersteunt daarbij ook graag lokale 
initiatieven. Leon: ‘Vanuit die verbinding ontstaan de 
mooiste dingen.’



Cloud Web Telefonie Internet Software Systeembeheer

Belakos 60 jaar
van harte gefeliciteerd!

Samen zorgen wij voor de 
ICT oplossing die bij je past
Persoonlijk, betrokken
en verbonden.

infracom.nl

...namens ons hele team.

www.royalgrass.nl

Ekris Veenendaal

Tel. 0318 - 546546
3905 KZ Veenendaal
Plesmanstraat 45

www.ekris.nl

Al vanaf €399,- per maand.
Private lease



In de geschiedenis van een bedrijf worden ook 
gezamenlijke verhalen gevormd. Verhalen tussen 
samenwerkende partners die, door de jaren 
heen, een eigen groei doormaken, maar vooral 
samen stevig blijven staan. Zo vieren Belakos 
en Associated Weavers dit jaar alweer hun 
10-jarige samenwerking. Twee verhalen, één doel: 
kamerbreedtapijt (be)dekt de lading én de vloer. 

BELAKOS EN ASSOCIATED WEAVERS: HÉT VERHAAL

Elkaar het beste gunnen, 
is de beste basis.

Raf Vandemaele
Area Sales Manager  

Associated Weavers, België

‘Samen werken’
Associated Weavers, één van de belangrijkste 
producenten van getuft kamerbreed tapijt, heeft 
verkoopkantoren in het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland. Ze exporteren naar 55 landen. Belakos 
is een bevoorrechte partner van AW binnen 
Nederland.’ Raf Vandemaele, Area Sales Manager: 
‘Deze samenwerking is uniek. Het is bijzonder hoe 
je je aan elkaar op kunt trekken op de juiste manier. 
Deze twee bedrijven groeien, juist omdat ze elkaar 
waarderen en het beste gunnen. Onze contacten 
zijn persoonlijk, de lijnen kort. Voor iedereen een 
samenwerking die staat als een huis.’ 

Op Belakos kun je bouwen

De leefwereld van tapijt
Associated Weavers staat bekend om haar lef, het 
anders durven doen. Zo deelden zij de collectie 
op in leefwerelden. Iedere stijl, van klassiek tot 
city life, kreeg aandacht en werd voorzien van een 
passende collectie aan zacht tapijt. De klant krijgt 
op deze manier gerichte keuzemogelijkheden in 
de concepten van onder andere Carpet Your Life 
en Sensualité. En, als je bij iemand goed zit, is het 
wel bij deze vooruitstrevende organisatie die als 
eerste het zachte tapijt bodem gaf in Europa. 
Leon: ‘Samenwerken met deze innovator is zeer 
prettig. We weten wat we aan elkaar hebben en 
streven dezelfde visie na: staan voor ons DNA én 
daarmee voor onze kwalitatieve producten.’

Vers van de (tapijt)pers
Raf deelt nog een nieuwe ontwikkeling met ons: 
‘Achter de schermen werken we hard aan een 
nieuwe tapijtreeks die binnenkort op de markt 
komt. Ook hierin zoeken we de samenwerking met 
Belakos op. Zij voegen deze reeks toe aan het 
assortiment. Gezien de ervaringen uit het verleden 
en de prettige samenwerking, geloven we opnieuw 
in dit gezamenlijke succes.’ 
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Belakos blijft graag bij de tijd. Ook op het gebied 
van bedrijfsautomatisering. Daarom ging Belakos 
op 1 januari 2021 live met Microsoft Dynamics 365 
Business Central. De volgende stap? Het ontsluiten 
van de mogelijkheden van Microsoft 365, zodat 
Belakos volledig in de cloud kan werken. Daarmee 
is het bedrijf klaar voor de toekomst. 

www.add-it.nl

Twintig jaar Belakos  
en Add-IT Infosystems
“ALS JOCHIE VAN TIEN JAAR SPEELDE IK MET 
DICK BEENS TUSSEN DE TAPIJTROLLEN”

Leon Bobeldijk, twintig jaar 
geleden gaf jouw vader 
mij de opdracht om te 
implementeren. Nu heb 
jij Add-IT het vertrouwen 
gegeven. Bedankt!

“

”

Tussen de tapijtrollen
Martin Driessen, mede-eigenaar van Add-IT, is nog 
een oude bekende van Belakos. Martin: ‘Ooit was 
Belakos mijn eerste Navision project. Dat is alweer 
twintig jaar geleden. Maar mijn relatie met Belakos 
gaat nog verder terug. Als jochie van tien jaar 
speelde ik al met Dick Beens (een zoon van één 
van de toenmalige eigenaren) tussen de tapijtrollen. 
Veertig jaar later werken wij als buren naast elkaar 
en verzorgen mijn collega’s en ik met Add-IT het 
volledige ICT-vraagstuk voor Belakos.’

Bedankt voor het vertrouwen
Martin: ‘Leon Bobeldijk, twintig jaar geleden gaf jouw 
vader mij de opdracht om te implementeren. Nu 

heb jij Add-IT het vertrouwen gegeven. Nogmaals 
bedankt! En gefeliciteerd met jullie prachtige jubileum. 
Op naar de volgende zestig jaar!’

Klaar voor de toekomst
Dirk-Jan Beens (CFO): ‘De kennis en kunde van Add-
IT waren een zeer goede aanvulling bij de migratie 
van Navision naar Business Central. Vooral hun add-
on is een must voor onze voorraadadministratie. Wij 
kunnen niet zonder! Onze overtuiging is dat Belakos 
dankzij de implementatie klaar is voor de toekomst.’
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Over Add-IT Infosystems
Add-IT Infosystems B.V. is gespecialiseerd in 
het implementeren van de Microsoft Dynamics 
Business Central software. Add-IT ontwikkelt voor 
bedrijven waar de registratie en de transformatie 
van productdimensies in het bedrijfsproces een rol 
spelen, in eigen beheer een add-on op het Business 
Central platform.



De afgelopen 60 jaar hebben een stevig 
fundament gevormd. Hoe kan het ook anders met 
een diversiteit aan kwaliteitsvloeren? Maar groeien 
doe je niet alleen. Dat doe je samen. In onze liefde 
voor het vak, én voor vloeren, ontmoetten we de 
Binnenspecialist. Al ruim 12 jaar samenwerkende 
partner van ons familiebedrijf. 

Jaco den Heijer, één van de eigenaars van de 
Binnenspecialist, is hier heel helder over: ‘Als ik 
naar ons bedrijf kijk, naar onze manier van werken, 
dan passen we bij Belakos en haar servicegerichte 
werkwijze. Mensen kiezen niet alleen een vloer, ze 
vullen een thuis. Met warmte, met aandacht, met dat 
wat, letterlijk en figuurlijk, goed (aan)voelt. Een vloer 
is een essentieel onderdeel van een woning. Het 
uitkiezen ervan vraagt oprechte aandacht én een 
expert die naast je staat.’

Staat als een huis
Met die ervaring zit het wel goed binnen beide 
organisaties. Met die liefde voor het vak ook. De 
samenwerking wordt gekenmerkt door daadkracht, 
snel schakelen en passende adviezen. ‘De wens van 
de klant centraal, ons advies ondersteunend. Het 
totale (vloer)plaatje staat vervolgens als een huis.’ 

Binnen bij een specialist
Bij de Binnenspecialist vind je zowel een deel 
van de tapijt- als van de PVC- collectie terug. Met 
aandacht voor het authentieke product en de 
klantvragen van nu worden vloeren ingekocht én 
verkocht. Stap je hier over de (vloer)drempel, dan 
kom je letterlijk ‘Binnen bij een specialist.’ 

Groeien doe je samen
Inderdaad, groeien doe je écht samen. Het betekent 
elkaar iets gunnen. De afgelopen 60 jaar zijn 
voorbijgevlogen. De 12 jaar samenwerking met de 
Binnenspecialist net zo goed. En morgen? Zijn we 
er óók gewoon. ‘Met een prachtige collectie vloeren 
en gegronde liefde voor ons product.’

Samen gevloerd in 
liefde voor het vak
12 JAAR BELAKOS ÉN DE BINNENSPECIALIST

Jaco den Heijer
Eigenaar Binnenspecialist

23

Groeien doe 
je samen.
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Henk van Dalfsen
Magazijn

Gea Gerritsen
Medewerker stalenservice

“Belakos springt steeds in op 
ontwikkelingen. Er is, voor altijd, voor 
iedereen ruimte om mee te denken, 
om nieuwe initiatieven te tonen. Dat 
zorgt voor een (h)écht teamgevoel!”

“Ik werk graag bij Belakos omdat 
we een klein betrokken team 
zijn en er samen de schouders 
onder zetten.”

Bart Jongedijk
Inkoop / HRM

“Ik werk graag bij Belakos 
om de verscheidenheid aan 
werkzaamheden en korte lijnen 
binnen het bedrijf met een 
informele sfeer.”

Jan Voorhorst 
Export Manager

“Ik werk graag samen met 
mensen uit diverse landen 

en culturen om onze 
mooie producten onder de 

aandacht te brengen.”

Harjanne Hoogstede
Verkoop binnendienst NL

Martin Klomp
Accountmanager

“Belakos denkt mee. Met zijn 
klanten én werknemers.”

“Ik ben een écht teammens. 
Dat zit hier wel goed: de korte 
lijnen, het samenwerken, de 
open communicatie. Het klopt 
voor mij.”

Gerda Westra 
Sales Coördinator Export

“Ik werk graag bij Belakos omdat er 
een positieve vibe heerst en ik mijzelf 

hier gunstig kan ontwikkelen. Zowel op 
zakelijk als persoonlijk vlak. Ook is het 
heel prettig werken met de prachtige, 
moderne, altijd up-to-date producten.”

Mike Gijsbers
Accountmanager

“Belakos is een bedrijf dat 
enorm aan het groeien is. 

Een familiebedrijf dat service 
en kwaliteit hoog in het 

vaandel heeft staan.”

Joost de Kaste
Verkoop binnendienst NL

Bartlomiej Smusz
Magazijn

Ontmoet de andere 
Belakos collega’s



Bert Buitink 
Magazijn

“Ik geniet van het 
afwisselende werk met 

leuke collega’s.”

Gert Beens
Aftersales Manager 

“Iedere dag opnieuw mogen 
starten met unieke klanten en 
daarmee unieke vraagstukken: 
dat is waar ik blij van word.” 
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Reinier Kwetters
Accountmanager

Lucien Nieman
Accountmanager

“Je kunt jezelf pas écht 
ontwikkelen als je daarvoor de 
ruimte en de vrijheid krijgt. Die 

heb ik gekregen.”

“Ik werk al ruim 20 jaar voor Belakos. Deze 
familie gaf mij de kans om in de buitendienst 
te werken voor een familiebedrijf dat continu 
in ontwikkeling is, mooie producten heeft en 
het personeel niet op de laatste plaats stelt.”

Bernadien Tuinman
Verkoop binnendienst NL

“Werken in een leuk 
team met aandacht voor 
kwaliteit en de klant.”

Einbert Timmerman
Magazijn

“Belakos inspireert op het 
gebied van tapijt en pvc. 

Hier werk ik al 28 jaar met 
veel plezier aan mee.” 

Marjet Timmerman
Verkoop binnendienst NL

Marcel Wiegmans
Hoofd magazijn

“Klantvriendelijk, 
accuraat & daar maak 
ik mij hard voor.”

Maarten van Manen 
Magazijn

“De mens centraal, de klant voorop. 
Het is echt ieders DNA geworden 

binnen Belakos. Die saamhorigheid 
brengt een teamgevoel dat staat als 

een huis. Óp een prachtige vloer.”

Gerlinde Bobeldijk
Marketing & Communicatie



Wij feliciteren Belakos
met dit prachtige jubileum!

Iedereen die iets te vieren heeft, kan rekenen op onze felicitaties.
En op onze magazines.

Great Magazines is uw mediapartner in het maken van relatiemagazines. Tot onze opdrachtgevers behoren Bamboo Orchid, Coors Interieurbouw, 
Haco Wonen & Slapen, Alumet, Hans Anders en AVIA. Wij verzorgen de redactie, fotografie, opmaak en druk van uw magazine en begeleiden het 
hele proces. Ook nemen wij de advertentiewerving voor onze rekening, zodat het u niets kost.

Ontdek wat een kosteloos magazine kan doen voor uw bedrijf.
www.greatmagazines.nl



GEDICHT OUD BELAKOS COLLEGA

Belakos, in 1960 startte Dirk Beens aan de Industriestraat

en werden er van kokos mooie matten gemaakt.

Nieuwe kansen kwamen met het weven van breder tapijt

en de fabriek werd met nieuwe machines uitgebreid.

Kokos en Sisaltapijt waren het resultaat,

daar wordt nu nog steeds over gepraat.

Door meer en snellere machines werd de ruimte te klein,

de vraag naar tapijt nam toe en er moest een nieuwe plek voor 

het groeiende Belakos zijn. 

In 1976 naar de Puttenstraat, vanaf 1999 aan de Sasdijk en sinds 

2007 aan de Blokmat‘straat’,

tapijt en PVC is waar het nu vooral om gaat.

Veel keus, unieke service, ontwikkeling en betrouwbaarheid,

zorgen elke dag weer voor de juiste kwaliteit.

Wat begon als familiebedrijf en tapijtfabrikant,

groeide uit tot een groothandel met een familieband.

Belakos is van generatie op generatie meegegaan

en mag nu al meer dan 60 jaar bestaan!
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Laat je zien als Belakos-dealer
Breng jouw winkel onder de 

aandacht bij woonliefhebbers 
met WONEN.nl Business

sales@wonen.nl    Contact    +31 251 207430

Al 60 jaar aandacht voor detail
Gefeliciteerd!

Samen met Belakos maakt

woondromen waar

Elburg Genemuiden Kampen Meppel Zwartsluis Zwolle

Met het hart op de juiste 
plek rekenen wij en 
rekent Belakos op ons.

Al bijna 30 jaar trotse partner!

Blokzijl 

HK Autolease
feliciteert Belakos met hun 

60-jarige jubileum!

•  Gespecialiseerd in Zuid-Afrikaanse wijnen (+250 soorten)
•  Relatiegeschenken op maat
•  Mooi assortiment gedistilleerd en bier
•  Grote wijncollectie uit Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland

francoisewijnen.nl | info@francoisewijnen.nl 
Kostverlorenhof 10, Amstelveen | 020 64 333 02



60 jaar aan ervaring, 60 jaar aan kwalitatieve 
producten. Belakos staat stevig, op diverse 
soorten vloeren. 

De toekomst
Leon: ‘Elke dag moeten we een balans vinden 
tussen onze rijke geschiedenis en onze ideeën. De 
geschiedenis verweven met de toekomst. Onze 
verschillende productgroepen en de verschillende 
markten moeten onderdeel uitmaken van één 
ervaring. Belakos moet het bedrijf zijn waar de klant 
naar op zoek is met als ultiem doel dat de consument 
een detaillist opzoekt waar Belakos verkocht wordt. 
Een lange weg naar een mooi doel.

Als derde generatie denk ik dat het een voordeel is 
om, binnen onze relaties, een nog meer persoonlijke 
noot aan de business te geven, iets van ons hart, iets 
van onze persoonlijkheid. We zullen flexibel blijven 
en op onze intuïtie blijven vertrouwen maar zeker ook 
kijken naar de ervaringen van mijn vader en opa.

De toekomst vraagt om, steeds weer opnieuw, 
dichtbij jezelf durven blijven. Als organisatie, als 
mens. Dat is wat we ook zo waarderen aan ons 
team, in alle mensen waarmee we werken. Iedereen 
staat er, iedere dag opnieuw. Dat geeft een enorm 
vertrouwen voor de toekomst. Het is de basis.’

EEN GOEDE BASIS VOOR  
DE VIERDE GENERATIE

Roots en keuzes
‘Natuurlijk zijn er trends. Hierin wordt bewust 
gekeken welke trends aansluiten binnen ons DNA, 
waarbij we geloven in een duurzaam voortbestaan 
van dit product. Het ene product sluit het andere 
niet uit. Er zullen altijd mensen zijn die vraag hebben 
naar tapijt en er zullen altijd mensen zijn die vragen 
naar pvc. Voor ons, binnen Belakos, gaat het er dan 
ook om dat we die brede klantvraag altijd goed en 
servicegericht, kunnen bedienen.’ 

Bescheiden dromen
‘Dromen zijn goed om te hebben. Ze houden je 
scherp en dragen bij aan een doel, aan een visie,’ 
aldus Leon. ‘We streven ernaar dat Belakos het 
bedrijf is waarnaar de consument op zoek is. Dat is 
onze droom.’ 

Het Belakos fundament 
bestaat uit verschillende 
type vloeren waar we 
achter, én op, staan.
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Tapijt als stevige  
grondlegger



Mijn opa had de moed om een bedrijf te starten. 
Een bedrijf dat langzaam uitgroeide tot de stevige 
organisatie van nu. Belakos.

Aan deze dappere stap lagen moed, ambitie en visie 
ten grondslag. Het zijn die kernpunten die we, door 
iedere Belakos generatie heen, verweven zien. In het 
bedrijf dat we geworden zijn én nog altijd zijn. 

Natuurlijk zijn we gegroeid, is het assortiment 
uitgebreid, werken we met een prachtig team van 
mensen aan onze gezamenlijke droom. Maar dit 
DNA, het vertrouwen en de ambitie, dragen we bij 
ons vanaf die eerste dag. Vanaf die eerste stap. 

We doen het samen. En dat blijven we doen. Dat is 
de kern van onze dienstverlening. Het zorgt voor de 
stevigheid van Belakos. 

Ik ben trots. Op het Belakos dat ik erfde van mijn opa. 

Dankjulliewel.

Leon Bobeldijk
CEO Belakos, 
maar vooral trotse kleinzoon 
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HET WAS 1960

We doen het samen. 
En dat blijven we doen.

Discover Belakos on social 
media and get inspired!



Congratulations from all of us at Belgotex Group
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De Blokmat 15, 8281 JH Genemuiden 
+31 (0)38 385 4622  
info@belakos.nl 
belakos.nl

Maak elke maand kans op een vloerkleed!
Zoek een verkooppunt

Bekijk de collectie
Doe inspiratie op

Samen met  
elkaar op weg naar  

nieuwe verhalen




