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Ordelven 1
5056 DC Berkel Enschot
T +31 (0)6 34 06 23 60
E kantoor-tilburg@ttpconcepts.nl 
I  www.ttpconcepts.nl 

CONTACT



ONS TEAM

‘Vanuit onze locaties in 

Berkel-Enschot en  

Den Helder werken 

dagelijks tientallen 

medewerkers 

voor onze klanten. 

Op de volgende 

pagina’s vindt je alle 

informatie.’

Verkopen is een teamprestatie. Iedereen levert zijn/haar bijdrage aan de doelstellingen van de 
aangesloten bedrijven in de keten, met als doel om een smile op de gezichten van onze klanten te 
krijgen. Onze slogan is niet voor niets:  Buying profit, selling pleasure! 

Showroom Berkel-Enschot
Ordelven 1
5056 DC Berkel-Enschot

I www.ttpconcepts.nl
E info@ttpconcepts.nl
E kantoor-tilburg@ttpconcepts.nl 
T +31 (0)6 34 06 23 60

KvK-nummer 34199146 
BTW-nummer 8136.31.579.B01 

Theo Rietbergen 
Algemeen directeur
T +31 (0)6 51 21 71 17 
E theo@ttpconcepts.nl 

Mareille Stofberg
Directeur
T +31 (0)6 34 49 75 31  
E mareille@ttpconcepts.nl

Sjoerd van der Burg 
Key Accountmanager
T +31 (0)6 38 06 36 21 
E sjoerd@ttpconcepts.nl 

Julian Kwee 
Assistant Key Accountmanager
T +31 (0)6 54 22 72 61 
E julian@ttpconcepts.nl 

Wilma Beukema 
Accountmanager
T +31 (0)6 18 29 94 98 
E wilma@ttpconcepts.nl 

Karin Mulder 
Accountmanager
T +31 (0)6 38 06 36 39 
E karin@ttpconcepts.nl 

Freddy van den Oetelaar
Accountmanager BeLux
T +31 (0)6 24 89 82 00
E freddy@ttpconcepts.nl

Koen Heyvaert 
Key Accountmanager BeLux 
T +32 (0)475 83 30 87 
E koen@ttpconcepts.be

Bas van Assouw
Hoofd Binnendienst
T +31 (0)6 24 89 82 02 
E bas@ttpconcepts.nl

Marwa Nias
Medewerker Binnendienst 
T +31 (0)6 34 06 23 60
E marwa@ttpconcepts.nl 

Miranda van der Gracht
Styling en showroombeheer
T +31 (0)6 23 26 89 11
E miranda@ttpconcepts.nl

Babet van Amelsvoort
Facilitair medewerker
E babet@ttpconcepts.nl
T +31 (0)6 29 45 84 30 

VERKOOPCENTRA
Michiel Pleijter 
Merchandising & standbeheer 
T +31 (0)6 51 83 43 21
E michiel@ttpconcepts.nl 

Loods 5 Amersfoort, Duiven,
Maastricht, Sliedrecht
Tica Aalsmeer
Trends & Trade Venlo
Depot 7 Hulst

Showroom Trade Mart Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL  Utrecht

BELGIË EN LUXEMBURG
Showroom Trademart Brussel
Atomiumsquare 1
1020 Brussel België



INKOOP
Tze Shing
E shing.t@vepabins.nl
T +31 (0)223 67 39 07 

Anton Reinbergen
E reinbergen.a@vepabins.nl
T +31 (0)223 67 39 07

TTP CONCEPTS IT
o.l.v. Maikel Boterman
T +31 (0)223 668 383
E boterman.m@vepabins.nl 

IT CONNECTIES EN PLAZA 
Tjebbe Westerdijk
E westerdijk.t@vepabins.nl 

LEVERINGEN AF MAGAZIJN

TTP CONCEPTS DEN HELDER
Franco vanaf € 500,- netto inkoop in 
de mix van alle merken (uitzondering 
Rosenthal Group). Voor orders onder 
€ 500,-netto rekenen wij een toeslag 
van € 25,-. Bestellen via 
verkoop@ttp-commercieledienst.nl of 
telefonisch +31 (0)223 673 904 

RECLAMATIES 
Schriftelijk binnen 48 uur na ont- 
vangst met vermelding van pak- 
bonnummer en indien met schade 
voorzien van foto aan  
service@ttp-commercieledienst.nl 

RABOBANK DEN HELDER
NL 65 RABO 0161822045 SWIFT 
RABO.NL.2U
KvK Alkmaar 36011582 
BTW nr. NL006287190B01 

TTP Concepts
COMMERCIËLE BINNENDIENST
(alle merken behalve Rosenthal 
Group) 
Schrijnwerkersweg 15
NL 1786 PC Den Helder
T +31 (0)223 673 904
F +31 (0)223 660 426
E verkoop@ttp-commercieledienst.nl
I bestel.ttpconcepts.nl 

Daniëlle Leenders
T +31 (0)223 673 904
E leenders.d@vepabins.nl 

Marjon Tenniglo
T +31 (0)223 673 904
E tenniglo.m@vepabins.nl 

Isabel Wiegman
T +31 (0)223 673 904
E wiegman.i@vepabins.nl 

SERVICE AFDELING 
TTP CONCEPTS  DEN HELDER 

Dominique Slot
T +31 (0)223 673 904
F +31 (0)223 660 426
E service@ttpconcepts.nl 
slot.d@vepabins.nl 

DEBITEURENADMINISTRATIE 
DEN HELDER
T +31 (0)223 673 904 
F +31 (0)223 660 426 

Joke Duineveld
E duineveld.j@vepabins.nl 
T +31 (0)223 673 904 

Elma Beuger-Nederveen
E nederveen.e@vepabins.nl 
T +31 (0)223 673 904 



48 uur. Jouw melding wordt direct in 
behandeling genomen.

De prijzen vermeld, zijn 
adviesverkoopprijzen waarop een 
factor korting wordt gegeven.

Nota bestanden worden automatisch 
na geleverd.

De betalingstermijn is binnen 30 
dagen netto na levering, de datum op 
de pakbon is hierbij leidend.

Je hebt schriftelijke toestemming 
nodig voor vermelding op- en 
doorverkoop via sites van derden, de 
zogenoemde plaza’s e.a.
 
 
Rosenthal Group, leveringen voor 
Sambonet, Paderno & Arthur Krupp
 
Franco levering vanaf € 350,00 netto 
inkoop in de mix van bovengenoemde 
de merken.

Voor orders vanaf € 100,00 tot  
€ 350,00 berekenen zij € 15,00 als 
handelings- en verzendkosten.

Het minimale orderbedrag voor 
verzending is € 100,00.

Retouren en manco’s melden binnen 
48 uur na levering. Jouw melding 
wordt direct in behandeling genomen.

De prijzen vermeld, zijn 
adviesverkoopprijzen waarop een 
factor korting wordt gegeven.

Nota bestanden worden automatisch 
nageleverd.

De betalingstermijn is binnen 30 
dagen netto na levering, de datum op 
de pakbon is hierbij leidend.

Je hebt schriftelijke toestemming 
nodig voor vermelding op- en 
doorverkoop via sites van derden, de 
zogenoemde plaza’s e.a.

ONZE CONDITIES
TTP Concepts

Wij leveren je bestelling vanaf  
€ 500,00 franco aan huis. Je kunt 
hiervoor al onze merken in de mix 
betrekken.

Bij orders tot € 500,00 berekenen 
wij € 25,00 handelings- en 
verzendkosten.

De prijzen vermeld, zijn 
adviesverkoopprijzen waarop een 
factor korting wordt gegeven. 
Anderzijds is de uitzondering een 
vaste netto inkoopprijs.
Je order wordt binnen 3 tot 5 
werkdagen in de Benelux geleverd. 
Wij hebben ons eigen wagenpark en 
onze chauffeurs staan graag voor je 
klaar.

Retouren en manco’s melden binnen 
48 uur na levering. Jouw melding 
wordt direct in behandeling genomen.

Nota bestanden worden uitgeleverd 
met een volgende en nieuwe franco 
bestelling.

De betalingstermijn is binnen 30 
dagen netto na levering van de 
goederen. De datum op de pakbon is 
hierbij leidend.

Je hebt schriftelijke toestemming 
nodig voor vermelding op- en 
doorverkoop via sites van derden, de 
zogenoemde plaza’s e.a.
 
 
Rosenthal Group, leveringen voor 
Rosenthal, Thomas, Versace en 
Hutschenreuther
 
Franco levering vanaf € 500,00 netto 
inkoop in de mix van bovengenoemde 
de merken.

Voor orders tot € 500,00 berekenen 
zij 5% van de totale orderwaarde als 
handelings- en verzendkosten.

Voor orders onder €250,00 
berekenen zij een kleine order toeslag 
van €20,- + 5% van de orderwaarde 
als handelings- en verzendkosten.
Retouren en manco’s melden binnen 



ONZE MOGELIJKHEDEN

Per stuk bestellen 
Wij hebben ruim 60 merken, verdeeld 
over 14 verschillende werelden. 
Artikelen kunnen per stuk besteld 
worden in de mix. Zo kom je eerder 
op €500,- en wordt jouw order gratis 
bezorgd.

Online bestellen
We hebben een digitale bestelshop 
waar je je orders eenvoudig kunt 
plaatsen van de merken waarmee je 
wenst te werken. 
Zodra je bent aangemeld als klant, 
ontvang je van ons een bevestiging 
met een login en een wachtwoord 
(in een aparte mail). Op onze online 
bestelshop kun je alle merken 
bekijken en ook de voorraadniveaus. 

Dropshipment
Onze ICT oplossingen werken dag 
en nacht om de omzet van jouw 
onderneming te verhogen.  Wil je 
de artikelen direct laten bezorgen 
op de deurmat van jouw klant? 
Dropshipment is de methode en wij 
hebben er uitstekende oplossingen 
voor. 

BtB
Wil je je eigen look and feel? Dat kan 
met private label of door producten 
te laten personaliseren. Wij 
hebben uitgebreide mogelijkheden 
waardoor er altijd iets aansluit op je 
wensen. Ook voor het samenstellen 
van kerstpakketten of voor 
relatiegeschenken ben jij bij ons aan 
het goede adres . Wij vertellen je 
graag meer over de mogelijkheden. 

Showroom
Wij helpen je graag met het 
samenstellen van je assortiment! 
Met onze expertise kunnen we goed 
inschatten wat bij je past en waar je 
succces mee zult hebben. 
In onze showroom van ruim 2200m2 
zijn alle merken te bezichtigen en kun 
je de nieuwste collecties bewonderen. 
Minimaal twee keer per jaar 
organiseren we ons eigen event in 
de showroom. Hou je mailbox in de 
gaten! Of maak een afspraak wanneer 
het jou uitkomt. Je bent altijd van 
harte welkom. 

Alvast een voorproefje? Wandel dan 
digitaal door onze showroom. 

Nieuwsbrief
Wij sturen onze klanten af en toe 
nieuws over aantrekkelijke acties, 
nieuwe collecties of bijzonder merken. 
Wil je op de hoogte blijven, schrijf je 
dan nu in voor onze nieuwsbrief. 

http://bestel.ttpconcepts.com
http://storage.net-fs.com/hosting/6067438/47/
https://www.ttpconcepts.nl/aanmelden-nieuwsbrief/


Contact

Mail ons of bezoek ons!
info@ttpconcepts.nl

Ordelven 1, 5056 DC  Berkel-Enschot

ttpconcepts.nl


