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Jon toebast tegeLs sanitair

woonwinkel van de maand

adres Van Heemstraweg 19e, Boven-Leeuwen, t 0487 592606 open di-do 9-17.30, vr 9-20 en za 9-16 uur Website www.jontoebast.nl Wie Jon toebast, eigenaar
‘ Altijd bezig met nieuwe 
ideeën en combinaties’
in het kort? ‘We zijn leverancier in badkamers en tegels. We ontwerpen  
complete badkamers en verkopen aanverwante producten zoals bouw-
materialen, maar uiteraard ook wanddecoratie en accessoires voor de  
badkamer.’ als we binnenkomen, wat valt dan op? ‘De voorkant van  
het pand heeft een strakke en moderne uitstraling. als je binnenkomt, valt 
meteen de huiselijke en ongedwongen sfeer op. We staan altijd klaar om 
iedere klant te helpen.’ indeling? ‘in het voorste gedeelte van de winkel vind  
je de showroom en achterin is er een Cash & Carry in tegels en sanitair. De 
trap naar boven brengt je bij het badkamergedeelte.’ voor ieder wat wils? 
‘We zijn bereikbaar voor het kleine en middensegment en hebben oog voor 
budgetbadkamers. Bij onze Cash & Carry-afdeling vind je tegels en sanitair 
tegen een scherpe prijs.’ verschillende stijlen? ‘Van landelijk met veel  
hout en natuurlijke materialen tot aan klassiek met mozaïek en massief eiken 
meubels. ook vind je bij ons moderne minimalistische stijlen met grote tegels 
van 120x120 centimeter in antraciet en andere koele kleuren.’ Waarom 
tegels en sanitair? ‘op mijn drieëntwintigste heb ik de winkel overgenomen 
van mijn ouders. Met mijn interesse voor deze branche en technische achter- 
grond leek het mij een logische stap om het bedrijf over te nemen. ik vind het 
geweldig om zulke mooie producten als tegels en sanitair te verkopen, om 
mijn creativiteit erop los te laten en met nieuwe ideeën en combinaties te 

komen. ik ben nu zeven jaar trotse eigenaar van deze mooie winkel.’ buiten 
de lijntjes? ‘een bad met een doorsnede van twee meter, een douche met  
waterval, een vrijstaand bad aan het voeteneinde van het bed of wat je ook 
steeds vaker ziet, een complete badkamer in de slaapkamer. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of het is mogelijk. en onmogelijke ideeën maken we tot 
uitvoerbare ideeën.’ Wat maakt elke dag anders? ‘ik vind het hele hebben 
en houden van een bedrijf leuk: zowel het ontwikkelen van nieuwe producten, 
als inkopen doen en in de winkel staan. Het is vooral mooi als je iets kunt 
maken waar de klant een goed gevoel bij heeft. en met ons fotorealistisch 
3D-programma kunnen we de klanten een duidelijk beeld geven over hoe hun 
badkamer er uit gaat zien.’ trends? ‘Natuurlijke materialen en keramische 
tegels met houtlook zijn erg populair. Het zijn enorme tegels van 30x180 
centimeter en 15x120 centimeter. Met deze tegels creëer je warmte op een 
natuurlijke onderhoudsvrije manier met de uitstraling van een houten vloer.’ 
gooi je regelmatig de indeling van de winkel om? ‘Uiteraard veranderen we 
de winkel en stomen we deze klaar voor weer een nieuwe seizoen. Zo komen in 
het voorjaar de felle kleuren terug en in het najaar de warme tinten en heerlijk 
warme haarden weer tevoorschijn.’ Wat zou je doen als de winkel twee 
keer zo groot zou zijn? ‘Waarschijnlijk twee keer zo hard werken. Maar 
zeker op deze voet door blijven gaan.’
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