
Enigszins verrast waren Jan en Jolanda 

toen ze vernamen dat ze bij de top hon-

derd beste zelfstandige winkels van  

Nederland hoorden. Jolanda: “We ken-

den de prijs wel, maar we hebben er niets 

aan gedaan om voorgedragen te worden.  

Dit is echt door onze klanten opgepakt en 

daar zijn we erg trots op.” In totaal droe-

gen ruim vierduizend mensen de naam 

aan van hun favoriete winkel. Van alle 

genoemde winkels, 750 in totaal, werden 

er iets meer dan honderd geselecteerd. 

“Toen we begin oktober in De Telegraaf 

zagen dat we bij de top tien hoorden, 

was het direct feest,” vertelt Jan. “En om 

dan echt die publieksprijs in ontvangst te  

mogen nemen is natuurlijk geweldig.”
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Beste winkel 
van Nederland

Vol trots lopen eigenaars Jan en Jolanda 

Vos rond in hun sfeervolle modezaak aan 

de Molenkade in Dussen. En met reden: op 

5 november is Ballegooyen Modes tijdens 

het Retail Gala uitgeroepen tot de ‘Beste 

Zelfstandige Winkel 2008’. Een prestigieu-

ze publieksprijs, die elk jaar wordt uitge-

reikt door De Telegraaf en Elsevier Retail. 

“Dit is een kroon op ons werk,” verduide-

lijkt Jan enthousiast.

Hoogste waardering
Volgens Jolanda is het de mooiste onder-

scheiding die je als zelfstandige winkel 

kunt krijgen. “Ons brede assortiment, 

onze service, de sfeer, de prijs-kwaliteit-

verhouding, de klantvriendelijkheid en 

ons deskundig advies werden gemiddeld 

met een 8,4 gewaardeerd,” licht ze toe. 

“We bieden maar liefst 1500 m2 aan top-

mode voor dames, heren en kinderen. 

Talloze kwaliteitsmerken en persoonlijke 

stijlen prijken in onze kledingrekken.  

Van stoer, chic en trendy tot casual of 

sportief. Bovendien hebben we doorlo-

pend nieuwe collecties, zodat het hele jaar 

door mooie en draagbare kleding voorhan-

den is.” Jan vult aan: “Deze publieksprijs 

bevestigt wat door onze groeiende vaste-

klantenkring reeds in hoge mate wordt 

gewaardeerd. Alle medewerkers hebben 

meegeholpen om deze status te behalen. 

Een periode van hard en gemotiveerd wer-

ken ging hieraan vooraf. It’s the teamwork 

that makes the dream work.”

Service met koffie
Bij Ballegooyen Modes is aan iedereen  

gedacht bij het samenstellen van de modi-

euze collectie. Het moderne pand, een ge-

deelte van een voormalige boerderij, oogt 

ruim en overzichtelijk. Ook de overvloed 

aan daglicht maakt van de sfeer in de mo-

despeciaalzaak iets bijzonders. Jolanda: 

“Dit is bewust zo gedaan, zodat klanten 

een goed en eerlijk beeld krijgen van de 

kleur, het model en de pasvorm. Ook in de 

paskamers maken we optimaal gebruik van 

daglicht. Factoren die eraan bijdragen dat 

heel veel klanten tevreden zijn én blijven. 

Bovendien zijn klanten positief verrast als 

ze koffie krijgen aangeboden in ons gezel-

lige grand café, dat midden in de winkel is 

gevestigd. Service vinden wij belangrijk en 

een lekker kopje koffie hoort daarbij. Net 

zoals parkeren voor de deur, een klantpri-

vilegepas en een eigen vermaakatelier.”

Winterse look
Ook voor de winter prijkt de laatste mode 

in de rekken van prijswinnaar Ballegooyen 

Modes. “Voor de heren werken we onder 

andere met merken als Pall Mall, State 

of Art, Scotch & Soda, Gaastra, G-Star, 

Hugo Boss Orange, Van Santen & Van 

Santen, EDC by Esprit en McGregor,” 

zegt Jan. “Deze winter bepalen slank af-

kledende en baggy jeans onder een swea-

ter of dik vest met capuchon het manne-

lijke straatbeeld.” De dames gaan volgens  

Jolanda gekleed in lange vesten of tunie-

ken met een skinny broek of korte rok. 

Jolanda: “De winterse damesmode wordt 

gedomineerd door zwart en grijs, gecom- 

bineerd met paars of glansmateriaal. Dept,  

Esprit, Bandolera, Taifun, Street One, Mexx,  

Betty Barclay, Gerry Weber, Spoom en 

Sylver zijn de damesmerken waar we on-

der andere mee werken. En speciaal voor 

de kinderen komt er begin december de 

nieuwe communiekleding binnen. Een erg 

feestelijke collectie, die ook zeer geschikt 

is voor trouwerijen.”
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Openingstijden:
Maandag      gesloten

Dinsdag   09.00 – 18.00 uur

Woensdag 09.00 – 18.00 uur

Donderdag 09.00 – 18.00 uur

Vrijdag 08.00 – 21.00 uur

Zaterdag 09.00 – 17.00 uur
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