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‘Na eNorme valse start
Nu op de rit’

Kuiters Natuursteen
Import

De eerste leverancier uit China kostte Wim Kuiters bijna de kop. Nadat hij min of meer
door toeval bij leveranciers in India terecht is gekomen, heeft hij samen met zijn zoon
Gerald Kuiters Natuursteen Import op de rit. “Na die valse start kunnen we nu wel de
verwachte kwaliteit op tijd leveren”, stelt Kuiters senior tevreden.
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De droom van een eigen natuursteenimportbedrijf eindigde zowat in een nachtmerrie. Wim Kuiters, gepokt en gemazeld
in het natuursteenvak, liet zich bijna in de
luren leggen door een Chinese leverancier. Nu kan hij er om lachen, maar feit
blijft dat de Chinese connectie hem haast
de kop heeft gekost. Kuiters vertelt openhartig over het gebeurde. “Op een natuursteenbeurs in Polen maakte ik kennis met
een aantal Chinese leveranciers. Ik had
een lijst opgesteld met materialen die ik
wilde importeren. Na een reactie van een
aantal bedrijven ben ik naar China gegaan.
Nadat ik zo’n twintig fabrieken had bezocht, maakte ik een keuze voor een leverancier.”
Opvallend vond Kuiters dat hij vanuit zijn
hotel in Xiamen door verschillende leveranciers meegenomen werd naar dezelfde
fabriek. “Die gasten beweerden gewoon
glashard dat zij exclusief met deze fabriek
werkten. Het personeel was dusdanig geinstrueerd om niet te laten merken dat ze
jou de dag ervoor ook al hadden gezien.
Ik zei er maar niets van, want anders moest
ik zelf maar zien terug te komen in Xiamen, dat op twee uur rijden afstand lag.
Maar ik dacht er natuurlijk het mijne van.”

Ellende | Nadat hij de keuze voor een
leverancier had gemaakt, begon de ellende
bij de eerste leveringen al. “Het was om je
kapot voor te schamen”, zegt hij. “De materialen kwamen ten eerste te laat, de monumenten waren beschadigd tijdens het
vervoer, waren niet mooi afgewerkt of je
zag gewoon duidelijk dikteverschillen. Je
kunt het gewoon zo gek niet verzinnen of
de zending had het.” Voor zoon Gerald
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bleek het een echte vuurdoop als natuursteenimporteur. “Ik kreeg natuurlijk ook
de – overigens zeer terechte – klachten op
mijn bordje. De euforie van de klandizie
die gestaag groeide, was in één keer weg.
Zeker toen bleek dat de eerste foute zending geen uitzondering bleek.”
Kuiters probeerde het met een andere leverancier uit China, maar was nog niet
tevreden.“Je kunt stellen dat wij het eerste
jaar in feite alleen bezig zijn geweest met
het afhandelen van claims. Dat hebben we
tot ieders tevredenheid tot de laatste claim
gedaan en dat heeft me heel wat geld gekost. Dat mag je best weten.” Geluk bij
een ongeluk is geweest dat Kuiters op een
gegeven moment had besloten om voorlopig geen nieuwe klanten te werven. “In
het begin liep het zo storm dat we na zo’n
drie maanden pas op de plaats hebben gemaakt. Ik moet er niet aan denken als we
voor meer dan honderd klanten claims
hadden moeten vergoeden. Dat had ons
de kop gekost.”
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Samen | En het begon allemaal crescendo begin 2012. Na een uitgebreid natuursteen-cv in dienst van bedrijven te
hebben opgebouwd, besloot Kuiters een
eigen natuursteenimportbedrijf te beginnen. “Ik zat al twintig jaar in het vak en
volgens mij kon de import en handel in
grafmonumenten heel wat doelmatiger.
Bij een groot bedrijf gaat het te vaak over
te veel schijven. Als klein bedrijf kun je
volgens mij meer service bieden, juist omdat de lijnen veel korter zijn.”
Toen kwam volgens Kuiters het eigenwijze in hem boven. “Als ik denk dat ik
het beter kan, dan moet ik het ook bewij-
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Wim Kuiters en zijn compagnon werken
vanuit het kantoor in Hoogvliet. “De containers komen hier bij wijze van spreken in
de achtertuin aan en de transporteur vervoert de kratten naar de klant.”
Het bedrijf dat Kuiters samen met zijn zoon
Gerald voert, was bijna ten onder gegaan
door foute leveranties uit China.
min of meer door toeval kwam Kuiters
terecht bij een fabriek in India.

zen. Kennis van het materiaal natuursteen
en van de sector had ik, hoe het hele importverhaal in elkaar stak met vergunningen, financiering en dergelijke, was mij
nog enigszins vreemd. Daarom vroeg ik
advies aan een vriend die een op- en
overslagbedrijf in Hoogvliet heeft en na
twee minuten concludeerden we hetzelfde: dit gaan we samen doen. Mooier kan
het niet, de containers komen hier bij
wijze van spreken in de achtertuin aan en
de transporteur vervoert de kratten naar
de klant.”
De ommekeer kwam min of meer door
toeval tot stand. Kuiters was bij een klant
die klachten over een Chinese zending
had. “De kleur van de zwarte graniet was
niet helemaal goed. Men wilde dezelfde
kleur als een ander monument dat in de
showroom stond. Dat was jaren geleden
geleverd via Teun de Graaf en was afkomstig uit India. Uit welke fabriek het kwam
was niet bekend.” Via de weduwe van de
inmiddels overleden Teun de Graaf kwam
Kuiters in contact met de inspecteur uit
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India die voor de Nederlander had gewerkt. “We hebben direct een afspraak
gemaakt en nog geen week later zat ik in
India”, vertelt Kuiters. “Hij liet me een
aantal fabrieken zien met prachtige materialen van een ongelofelijk goede kwaliteit. Niet veel later heb ik hem in dienst
genomen. Hij controleert ter plaatse elk
monument.”
De natuursteenbedrijven ontdekken de
nieuwe kwaliteit ook, merkt Gerald. “We
worden nog wel eens gebeld door een
steenhouwer met de mededeling dat ze
een krat van ons hebben binnengekregen.

‘Ik meld me wel als ik
wél de vereiste
kwaliteit kan leveren’
Dan houden we ons hart vast. Na een
lange stilte volgt dan de opluchting. Het
materiaal was perfect. Typische steenhouwershumor. Geweldig! Hebben ze gewoon zitten stangen”, lacht hij.
Dat de steenhouwers in zijn bedrijf zijn
blijven geloven, wijt Kuiters senior aan de
goede communicatie die hij met de bedrijven heeft gevoerd. “Ik ben altijd eerlijk
geweest over de slechte zendingen en heb
gezegd dat ze maar even niets meer moesten bestellen. ‘Ik meld me wel als ik wél de
vereiste kwaliteit kan leveren’, luidde mijn
boodschap. Dat is gewaardeerd. We merken dat de bedrijven het ons gunnen, ze
hopen dat ons bedrijf het gaat redden.”

Pas begonnen | Vader en zoon Kuiters geven aan dat ze wat hen betreft eigenlijk pas zijn begonnen. “Na de enorme
valse start hebben we het nu qua kwaliteit
en levertijden op de rit”, stelt Kuiters se-

nior. “Om aan de vraag te kunnen voldoen werken we nu met drie leveranciers
in India. Met de Chinese bedrijven ben ik
helemaal gestopt. Sinds onze monumenten uit India komen leverden de Chinezen nog slechts 5 procent van mijn omzet,
maar zorgden voor 85 procent van de
claims. Daar ben ik helemaal klaar mee.”
Zijn zoon merkt op dat steeds meer klanten via-via bij Kuiters Natuursteen Import terechtkomen. “Die hebben dan ergens een monument van ons gezien en
willen ook wel eens weten wat we allemaal kunnen leveren.” Kuiters Natuursteen Import onderscheidt zich volgens
Gerald “door de jarenlange ervaring van
mijn vader, zijn kennis van het materiaal
en door mijn achtergrond bij natuursteenbedrijven en een afgeronde kaderopleiding, waardoor wij de klanten goed informeren. Bovendien leveren we bij elke
orderbevestiging een 3D-tekening die de
klant als controle en voor de aanvraag van
vergunningen kan gebruiken en aan de
particulier kan tonen.”Vader Kuiters heeft
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Waar klanten eerst met name standaardwerk wilden, merkt Kuiters nu dat er
meer vraag komt naar speciale grafmonumenten.
Gerald Kuiters heeft ook al kennisgemaakt
met de typische steenhouwershumor.
“Om aan de vraag van onze klanten te
kunnen voldoen, werken we met drie leveranciers in India.”

tot slot nog een toevoeging: “We hebben
vrijwel geen overheadkosten, omdat we
voor 80 procent vanuit huis in Lochem
werken en één keer in de week op kantoor in Hoogvliet. Daarnaast hoeven we
geen voorraad te beheren of een showroom te onderhouden. Daarom kunnen
we scherp offreren, niet geheel onbelangrijk. Het leuke is dat de natuursteenbedrijven dat ook steeds meer ontdekken.
Nadat in het begin uitsluitend standaardwerk werd besteld, zie je dat we nu meer
exclusievere, grotere monumenten mogen
leveren.”

