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Weekend Products

ls je bij je dealer
binnenstapt, en al
die kledij en toebehoren ziet, denk je niet
meteen aan die bedrijven
die ervoor zorgen dat al
dat moois zomaar binnen
je bereik komt te liggen.
Niet alleen de fabrikanten
van al die spullen spelen
daarin een belangrijke rol,
maar ook de groothandels
die je dealer bevoorraden.
Weekend Products, een
bedrijf dat in het
Meetjesland gevestigd is,
is één van die bedrijven
die ervoor zorgen dat je
dealer gemakkelijk aan
net dat materiaal kan
komen waar jij naar op
zoek bent. Een heel
belangrijke schakel dus in
het proces van fabrikant
tot verbruiker.

A

oor Ronny De Clercq, de zaakvoerder
van Weekend Products, begon het
allemaal zowat 22 jaar geleden toen
hij voor het eerst in de motorbranche werkzaam werd. Van zijn hobby zijn beroep
makend, ging hij jarenlang de baan op om
motor- en bromfietstoebehoren bij de
dealers aan de man te brengen. In 1995
zette hij zijn grote stap en richtte zijn eigen
bedrijf, Weekend Products, op. Zijn beste
product op dat moment was een eerder klein
onderdeel, maar dat was dan ook op dat
moment heel erg in trek. Ronny verkocht dan
ook karrenvrachten van die carbon look
tankpads, zowel bedrukt als onbedrukt.
Gesteund door dit succes breidde Ronny
gestaag zijn aanbod uit met andere accessoires die de motorrijders kunnen nodig hebben. Vandaag de dag heeft Weekend
Products dan ook een heel breed gamma van
producten in voorraad van wel heel bekende
merken.

V

Uvex kledij en helmen vormen daarin een
belangrijke groep, maar ook de verkoop van
de overbekende Wiz sliders, Falco laarzen en
Grand Canyon producten zijn niet te verwaarlozen steunpilaren voor zijn onderneming. Daarnaast heeft Ronny nog andere,
niet minder interessante pijlen op zijn boog.
Het aanbod van speciale thermische onder-

kledij, sloten en alarmsystemen, cross- en
zonnebrillen, roadbook-houders, Viper uitlaatdempers en diverse bagageoplossingen
vormen slechts het topje van de ijsberg.
Natuurlijk heeft hij nog altijd zijn succesnummer van het eerste uur -zijn tankpadsin zijn gamma steken. Die kan hij desgewenst zonder opdruk leveren maar ook die
voorzien van logo’s van motormerken en
dealers gaan vlot de deur uit, zelfs tot buiten
onze grenzen. Het vierkoppig team dat het
hart van Weekend Products vormt staat
garant voor een goede onderlinge communicatie en een degelijke, klantvriendelijke service. Ronny’s vrouw Benedikte zorgt voor de
papierwinkel, Thierry zorgt voor een goede
samenwerking met de Franstalige handel en
Myriam zorgt vanuit het magazijn dat iedereen op tijd zijn materiaal krijgt toegestuurd.

Weekend Products is uitsluitend een
groothandel wat dus betekent dat
particulieren niet rechtstreeks bij het
bedrijf materiaal kunnen aankopen. Je
dealer kan dat natuurlijk wel.
Weekend Products B.V.B.A. kan je
bereiken op het telefoonnummer
09/377.20.63 of via het mailadres
weekend.products@online.be

