Foto Rooijmans bestaat dertig jaar
Dit jaar bestaat Foto Rooijmans uit Budel dertig jaar en
is inmiddels een begrip in Nederland, België en
Duitsland. Zij zijn gespecialiseerd in de verkoop van
verrekijkers, telescopen en spottingscopes. Achter de
Leilinden aan de Markt 10 in Budel schuilt een compacte
en sfeervolle winkel waar het personeel van Foto
Rooijmans het adviesaspect hoog in het vaandel heeft
staan. Het assortiment verrekijkers en telescopen is in
die dertig jaar uitgegroeid tot een immense collectie,
waarin vooral de topmerken Swarovski, Zeiss en Leica
goed vertegenwoordigd zijn. Scherpe prijzen zijn bij
Rooijmans vanzelfsprekend.

Henri Rooijmans (Foto Rooijmans)

Eigenaar Henri Rooijmans zegt trots te zijn op wat hij met zijn team de afgelopen jaren heeft
bereikt. “Onze klanten komen van heinde en verre, van Groningen tot aan de Franse grens, van
Amsterdam tot ver in Duitsland om zich bij ons uitvoerig te laten adviseren en een verrekijker of
telescoop aan te schaffen. Vooral op het gebied van advies laten wij onderscheidend vermogen
zien, daar nemen we dan ook alle tijd voor. Een kijker of telescoop gaat lang mee, dus is het van
belang hierin de juiste keuze te maken”, vertelt Rooijmans. “Onze klanten zijn tevens onze
ambassadeurs of missionarissen; wanneer zij tevreden zijn over onze producten en
dienstverlening vertellen zij dat vanzelf door. Daar kan geen enkele reclamecampagne tegen op”,
aldus een lachende Rooijmans.
De speciaalzaak heeft inmiddels meer dan 250 verschillende verrekijkers en telescopen op
voorraad. “Het moet wel vreemd lopen wil je een bepaald type bij ons niet kunnen krijgen.
Anders regel ik iets met onze leveranciers om een model alsnog in de winkel te kunnen
bezichtigen”, vertelt Rooijmans niet zonder enige trots. De klanten van Rooijmans zijn over het
algemeen vogelaars, maar ook vliegtuigspotters, natuurliefhebbers en zelfs jagers melden zich bij
hem in de winkel. Vaak nemen ze vooraf even telefonisch contact op om informatie in te winnen.

Tweede grootste Swarovski dealer

Behalve de eerder genoemde topmerken Swarovski,
Zeiss en Leica voert Foto Rooijmans onder andere de
volgende merken: Bynolyt, Kowa, Opticron, Steiner en
Vortex. “Dus wanneer je hier niet slaagt, slaag je
nergens. Ons assortiment is erg groot, waarbij we ook
nog eens met zeer scherpe prijzen werken. We hebben
voor ieders budget dus een passende oplossing. Ook is
inruil van tweedehands apparatuur mogelijk, mits in
goed staat.” Dat Foto Rooijmans binnen de Benelux de
tweede grootste dealer is van Swarovski apparatuur, is
op zich al een compliment waard voor Henri en zijn
medewerkers. Ook voor de komende dertig jaar staan zij
u met raad en daad bij!

Kijk voor meer informatie op hun website www.fotorooijmans.nl of neem telefonisch contact op
0495-494890. E-mailen kan ook: h.rooijmans1@chello.nl. Het bezoekadres van Foto Rooijmans is
Markt 10 in het centrum van Budel. Uw navigatiesysteem wijst u daar recht naar toe.

