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Design Your Own dessin

Samenwerking Willard en Part 4

Het de droom voor iedere creatieve ondernemer: een echte eigen collectie. 

Gordijnenleverancier, -ontwikkelaar en -fabrikant Part 4 en groothandel voor de 

woninginrichter Gebrs. Willard slaan de handen ineen en komen met ‘Design 

Your Own’: gordijnen en tapijt in ieder dessin.

Gebrs. Willard mag bekend worden geacht, maar 
Part 4 is een relatief jonge en minder bekende speler 
op de markt. Het bedrijf is opgericht door Harjet He-
res. Zij nam halverwege vorig jaar de slimme gordijn-
collectie van het inmiddels weer doorgestarte Egger 
over en brengt die nu met Part 4 op de markt. Het is 
één van de peilers waarop haar jonge organisatie 
rust, net als het nieuwe project ‘Design Your Own’. 
Toen men in Naarden bij Gebrs. Willard van dat pro-
ject -aanvankelijk dus alleen bestemd voor gordij-
nen- hoorde, ging er een lichtje op. Willard deed 
immers haast hetzelfde met tapijt? Waarom niet de 
samenwerking aangaan, zodat zowel op het gebied 
van tapijt als gordijnen unieke dessins te maken zijn, 
die zich uitstekend laten combineren?

Custom made
Ons Huis wil wel eens het fijne weten over dit nieu-
we concept en spreekt af bij Part 4. Harjet en Henk 
Heres zijn namens dat bedrijf aanwezig om ‘Design 
Your Own’ uit te leggen, Peter Kuipers schuift na-

mens Willard aan. Laatstgenoemde vertelt dat zijn 
organisatie al langer de mogelijkheid biedt om door 
klanten ontworpen dessins op vloerbedekkingen 
toe te passen. ‘Maar door dit nieuwe initiatief kun-
nen wij hier meer aandacht aan schenken. Onze 
producten, gordijnen en vloerbedekking, passen na-
tuurlijk ook uitstekend bij elkaar. En door ze custom 
made te maken, geven we de producten een eigen 
dimensie.’

Cachet
Creatief brein Henk Heres (in binnen-, maar vooral 
buitenland een vermaard interieurontwerper) haakt 
in: ‘Door dit concept kunnen woninginrichters nu 
net dat beetje extra cachet aan een project geven, 
zich dus onderscheiden in de markt. Creativiteit en 
onderscheidend vermogen zijn heel belangrijk, júist 
in deze moeilijke economische tijden.’ In de show-
room van Part 4 hangen slechts een paar voorbeel-
den van wat binnen ‘Design Your Own’ mogelijk is, 
want: ‘In feite is het dessin van de gordijnen en de 
vloerbedekking naar eigen keuze aan te passen’, 
vertelt Harjet Heres. ‘Bedrijven kunnen zo bijvoor-
beeld hun logo in het vloerkleed of de raambekle-
ding van hun pand laten verwerken. Maar natuurlijk 
zijn deze producten niet alleen commercieel toe te 
passen, ook particulieren kunnen ermee aan de slag. 
Middels een eenvoudig te volgen stappenplan is in 
feite alles te realiseren.’ 

Part 4 biedt acht kwaliteiten gordijnstof, die vanaf 
50 meter van ieder dessin voorzien kunnen worden. 
‘Van speels tot druk, van kleurrijk tot rustig, alles is 
mogelijk’, geeft Henk Heres aan. ‘Wij werken met 
een uitstekend designersteam de gemaakte schet-

sen nauwkeurig uit en zorgen ervoor dat het defini-
tieve ontwerp qua kleur en vormgeving naar de 
wensen van de klant wordt gemaakt.’ Hetzelfde 
geldt ongeveer voor de vloerbedekking. Peter Kui-
pers: ‘Wij maken het mogelijk om vanaf honderd 
vierkante meter het eigen dessin van de klant op 
tapijt te creëren. Hoogpool of laagpool, twee of zes 
kleuren, rustig of juist speels. Alles is mogelijk.’

Personal touch
Zelfs voor kleinere projecten is het mogelijk om een 
van de standaard afwijkend dessin te maken. ‘De 
woninginrichter kan namelijk een voorraad maken 
met een door hemzelf ontworpen dessin. Hij kan 
dat bijvoorbeeld in zijn eigen winkel neerleggen en 
-hangen. Het geeft net een beetje extra schwung en 
een personal touch aan zijn dienstverlening en het 
toont zijn creatieve geest.’
Informatie: Gebrs. Willard, tel. +31 (0)35 - 699 60 
00 of www.willard.nl
Part 4, tel. +31 (0)38 - 444 98 24 of www.part4.nl

Henk en Harjet Heres en Peter Kuipers (vlnr) poseren in 
de showroom van Part4 met enkele voorbeelden van 
het Design Your Own-concept

‘Creativiteit en onderscheidend vermogen zijn heel 
belangrijk, júist in deze moeilijke economische tijden’

Een voorbeeld van tapijt met een eigen dessin, in dit 
geval bij Capital-C Ventures in Bunnik
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