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EXPATS ZITTEN OP ROZEN 
MET HOMEPOST
Homepost verhuurt al meer dan 25 jaar 

meubelen en inboedels aan bedrijven, 

ambassades, sportclubs,… die een tijd lang 

buitenlandse werknemers, diplomaten, 

gedetacheerde militairen, sporters,… in ons 

land moeten huisvesten. Als zaakvoerder 

van Homepost houdt Steven Claes eraan om 

de lijnen kort te houden. Zo is hij meestal zelf 

aanwezig bij het monteren van de meubels. 

Klanten zijn met andere woorden geen nummer 

voor Homepost, en dat mag u letterlijk nemen.

Steven Claes: “Klanten die mij opbellen hoeven 

hun contractnummer niet te vermelden. Hun 

naam volstaat meestal opdat ik weet wie ik aan 

de lijn heb.”

Homepost is actief over heel België en ook net 

over de Nederlandse grens. 

Steven Claes: “We installeren al het meubilair 

in de woon- en eetkamer, de slaapkamer(s) en 

de keuken en indien gewenst kunnen wij ook 

servies, bestek, potten en pannen, verlichting, 

elektrische toestellen,… tot en met gordijnen 

toe leveren. U kan kiezen uit een kwalitatief 

aanbod, dat volledig aan uw levensstijl beant-

woordt. We opteren steeds voor eerste keus 

meubelen.”

Uitgebreide catalogus
Steven Claes komt persoonlijk naar het nieuwe 

huis of appartement om samen met u de 

gewenste items te selecteren, maar u kan ook 

een selectie maken uit de catalogus. 

De cataloog van Homepost is zeer uitgebreid 

en wordt voortdurend aangevuld. Steven Claes 

bezoekt elke jaar enkele meubelbeurzen om 

de vinger aan de pols te houden van de nieuwe 

tendensen en modes. Corona hee�  voor de 

beurzen van dit jaar wel een stokje gestoken.  

Steven Claes: “Wenst u bijvoorbeeld een elek-

trisch toestel of een merk van toestellen dat 

niet voorkomt in de catalogus? Dan bekijken 

we graag samen met u of we aan uw wens 

tegemoet kunnen komen.”

Service
Tijdens de duur van het contract staat 

Homepost ook in voor vervanging of repa-

ratie van het meubilair. Aan het einde van het 

contract worden alle gehuurde meubelen en 

toestellen door Homepost terug opgehaald. 

Cultuurverschillen
Zoveel landen, zoveel culturen. Steven Claes 

houdt zoveel mogelijk rekening met de 

cultuurverschillen. Verzorgt hij bijvoorbeeld 

de inboedel van een Azerbeidjaan, dan vult hij 

de huisraad zeker aan met een vleesmolen. 

Azerbeidjanen zijn het gewend om zelf hun vers 

vlees te vermalen. 

Steven Claes: “Japanners houden er dan weer 

van dat je je schoenen uitdoet, wanneer je 

bij hen binnenkomt. Dat ligt moeilijker. De 

Belgische wetgeving legt immers op dat we 

veiligheidsschoenen dragen wanneer we 

meubels monteren. Als we dat uitleggen, 

kunnen we wel op begrip rekenen, en langs 

onze kant doen we zeker onze schoenen uit 

wanneer we bijvoorbeeld voor een kleine bijbe-

stelling moeten terugkomen.”■ (NV)
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