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Online en offline gaan samen: Jan des Bouvrie & Flinders lanceren 

Jandesbouvrieshop.nl  

 

Jan des Bouvrie en woonwebwinkel Flinders slaan de handen in een. Jan en Monique 

des Bouvrie hebben samen een persoonlijk aanbod designitems geselecteerd. De 

producten zijn zowel te zien in het Arsenaal te Naarden als online op 

Jandesbouvrieshop.nl. Deze samenwerking is nieuw in de woonbranche en slaat een 

brug tussen offline en online.  

 

Sinds deze week is de vernieuwde jandesbouvrieshop.nl live gegaan. Jandesbouvrieshop.nl 

is dé online winkel voor unieke designmeubels, verlichting en woonaccessoires. De 

producten zijn zorgvuldig geselecteerd door Jan en Monique zelf. De meeste producten zijn 

tevens te bezichtigen in het Arsenaal in Naarden. Enkele producten zijn door Jan en 

Monique des Bouvrie zelf ontworpen. In de webshop zijn topmerken te vinden van o.a. Vitra, 

Tom Dixon, Moooi, Flos en Luceplan. Tot voor kort werd de webshop van Jan des Bouvrie 

gerund door De Nieuwe Zaak. De overdracht van deze shop aan Flinders is een logische 

stap. Om echt succesvol te kunnen zijn in de exploitatie van een webwinkel is een zekere 

omvang nodig en moet de organisatie volledig zijn ingericht op online retail. 

“Wij zien de sterke opkomst van het internet voor de oriëntatie en de daadwerkelijke 

aanschaf van meubels en woonaccessoires. Het opzetten en onderhouden van een 

professionele webshop is echter een vak apart,” aldus Jan des Bouvrie. “Samen met Flinders 

gaan wij op gelijkwaardige voet samenwerken. Flinders beheert de webshop en verzorgt de 

klantenservice en logistiek voor de webwinkel. Wij richten ons op het selecteren van mooie 

designitems. De meeste producten zijn op voorraad en direct leverbaar. “Een 100% 

samenwerking tussen winkel en webshop, dat is de toekomst,” aldus Geert-Jan Smits van 

Flinders. “Het is een voorrecht om met een grote Nederlandse ontwerper samen te werken. 

Voor Flinders is het enorm verfrissend en inspirerend om de visie en de retailkennis van Des 

Bouvrie te leren kennen.” 

Over Flinders 

Flinders is een woonwinkel waar consumenten en bedrijven meer dan 15.000 

designproducten kunnen vinden. Het is de missie van Flinders om design voor iedereen 

toegankelijk te maken. Het bedrijf heeft een award winning webshop, een magazine, een 

winkel en vier cafés in Amsterdam, Hilversum en Groningen. Bij Flinders Design werken 

momenteel 18 medewerkers. 
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Flinders BV | Geert-Jan Smits |  Tel 020 3030630 

Jan des Bouvrie | Tel 035 6941144 

 

Website:  

www.jandesbouvrieshop.nl 

www.jandesbouvrieshop.com   

 

Geert-Jan Smits, directeur Flinders, e-mail geertjan.smits@flinders.nl 

Monique des Bouvrie, e-mail moniquedesb@gmail.com 

Johan Keurentjes, directeur De Nieuwe Zaak, e-mail johan@denieuwezaak.nl 
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