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Overname
Houten Vloeren Paleis is het bedrijf
van Jimmy Looysen. Jimmy heeft
samen met zijn broer Mike in 2017
Houten Vloeren paleis
overgenomen van zijn ouders.
‘Omdat wij met meerdere broers
zijn en niemand benadeeld mocht
worden, moest dit allemaal
professioneel geregeld worden. Wij
hebben toen een extern bedrijf
ingehuurd die de overname en de
kosten hiervan berekende. Op deze
manier hebben Mike en in destijds
het bedrijf overgekocht.’ 

Vooral omdat heel veel dingen nu
nieuw zijn, dus elke dag kom ik blij
naar de zaak. Het is natuurlijk ook
een familiebedrijf en met zijn allen
hebben we het opgebouwd. Daar
ben ik zeker heel trots op.’ Dat het
Houten Vloeren Paleis een
familiebedrijf is, merk je ook
wanneer je de winkel binnenloopt.
Er hangt een gemoedelijke, bijna
huiselijke sfeer. 

Voor ieder wat wils
Het Houten Vloeren Paleis ligt in
het midden van de Ambachtshal en
heeft een showroom van ruim
600m2. ‘Alles is hier gelijkvloers,
waardoor iedereen onze winkel
kan bezoeken. Dat is zeker een
grote vooruitgang in vergelijking
met de winkel in het oude pand.
Ook is het fijn dat we zoveel ruimte
hebben, waardoor we heel veel
vloeren kwijt kunnen. Hierdoor is er
altijd wel voor ieder wat wils te
vinden.’ Door de jaren van ervaring
is niets te gek, alle soorten
patronen en motieven zijn mogelijk.
Parket wordt op traditionele
ambachtelijke wijze gelegd door
eigen parketteurs die stuk voor
stuk maatwerk afleveren. 

Na een aantal jaar scheidde de
wegen van Jimmy en Mike en is
Jimmy alleen verder gegaan met
het bedrijf. ‘We hadden allebei
andere ambities rondom het
bedrijf. We hebben uiteindelijk
samen besloten dat ik alleen verder
zou gaan.’ 

Een nieuwe start
Dat het Houten Vloeren Paleis
gevestigd is in de Ambachtshal is
niet voor niets. Op het moment van
de overname was het Houten
Vloeren Paleis nog elders
gevestigd, maar had Claudia de
Vries (Jimmy’s moeder) al besloten
de Ambachtshal te openen in het
huidige pand aan de Koningsweg.
‘Op het moment dat het bedrijf over
ging naar dit pand, was de
overname helemaal rond. Dit was
een hele mooie manier en een
goed moment om een nieuwe start
te maken. Een nieuwe eigenaar en
een nieuwe locatie, hier konden we
alles inrichten naar eigen smaak en
het echt ons eigen bedrijf ervan
maken.’

Familiebedrijf
Als eigenaar van het Houten
Vloeren Paleis is Jimmy trots, niet
alleen op de winkel zelf maar ook
op zijn personeel, het werk dat zij
afleveren en het feit dat Houten
Vloeren Paleis een familiebedrijf is.
‘Elke ochtend als ik hier binnen
loop dan krijg ik eigenlijk een soort
verliefd gevoel. 

Vier jaar geleden nam Jimmy

Looysen het familie bedrijf het

Houten Vloeren Paleis over.

Vandaag, leeft hij zijn droom. 



Jimmy Looysen (30) is eigenaar
van het Houten Vloeren Paleis. Hij
woont samen met zijn vriendin en
hun twee honden in Soest.  

Gunfactor
Ondanks de corona-tijd is het bij
het Houten Vloeren Paleis nog
altijd druk. Dat het Houten Vloeren
Paleis gevestigd is in de
Ambachtshal speelt volgens Jimmy
hier ook een rol in: ‘We zijn hier in
de Ambachtshal allemaal eigen
ondernemingen, maar toch help je
elkaar met groeien. Wanneer er
iemand bij mij een vloer koopt,
maar ook laat weten nog opzoek te
zijn naar een tafel dan stuur ik die
persoon door naar Vertrouwd Hout.
Deze gunfactor hebben alle
ondernemingen richting elkaar en
op deze manier kun je met zijn
allen elkaar helpen.’

Droom
Jimmy zijn dromen voor
aankomend jaar? Deze vraag
beantwoord hij als volgt: ‘Ik hoop
dat we in 2021 allemaal in ieder
geval gezond blijven en ook ons
ding kunnen blijven doen, dat we
verder kunnen gaan zoals het nu
gaat. Daarnaast zijn we met het
Houten Vloeren Paleis ook steeds
meer aan het uitbreiden. Zo
hebben we nu meerdere karpetten
in de winkel liggen voor de verkoop
en gaan we binnenkort van start
met de verkoop van keukens.
Doordat het allemaal nog gaat
zoals ik gehoopt had, leef ik
eigenlijk mijn eigen droom al.’
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