Alkmaar, 26 september 2017

Kredietunie SlimGeld verstrekt eerste krediet aan Suittruck
Afgelopen maand heeft de kredietunie Slimgeld, actief in en voor ondernemers vanuit de
regio Groot Alkmaar, haar eerste krediet verstrekt aan de Heerhugowaardse ondernemer
Rutger Vlaming. Hiermee kan Rutger zijn nieuwe concept voor het aanmeten door een tailor
van maatpakken verder vormgeven en van start gaan met 2 trucks geleverd door Iveco en
ingericht door interieur designer Roman Levi, ook uit Heerhugowaard
https://www.facebook.com/suittruck/ .
Belangrijk argument van Rutger Vlaming om voor de kredietunie SlimGeld te kiezen is dat er
naast het krediet ook ervaren en deskundige ondersteuning gegeven wordt op het gebied
van ondernemen en bedrijfsvoering. Voor het bestuur van de kredietunie is Suittruck een
heel mooi voorbeeld waarmee de doelen van een coöperatieve kredietunie behaald kunnen
worden: Financiering en coaching in combinatie met een lidmaatschap van een vereniging
met lokale ondernemers.
“Suittruck is de traveling tailor van de nieuwe generatie”
Omdat een werkdag van 9 tot 5 uur inmiddels eerder een uitzondering dan de norm is,
kunnen wij op elk gewenst moment van de dag voor de deur komen staan. Wij kunnen de
Suittruck zowel bij een vaste werkgever voor de deur zetten als bij een co-working space.
Het bedrijf zelf ondervindt hier geen last van omdat je bij ons in de truck komt. Tijdens de
koffie wordt je ingemeten en stellen we samen het gewenste kledingstuk samen. Als alles
naar wens is, ben je binnen enkele minuten terug aan het werk.
Vier weken later komen wij weer bij je voor de deur rijden, zo doen we nog een laatste
fitting sessie om te checken of alles perfect zit. Als er geen kleine aanpassingen meer hoeven
worden gedaan, kan je het item zo meenemen. Mocht er nog wel iets moeten worden
aangepast dan komen we het twee dagen later persoonlijk bij je langsbrengen.
Bij de Suittruck draait het niet alleen om een pak op maat.
Made to measure items:
Pak
Broek
Jas (Colbert)
Trenchcoat
Vest
Shirts
Polo’s
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Alle maten worden in een persoonlijk online profiel gezet. Mocht je op een later moment
nog eenzelfde soort item willen bestellen of juist een aanvulling hierop, dan kun je dit
gemakkelijk online samenstellen en bestellen.
De Suittruck kan kosteloos besteld worden om bij jou voor de deur langs te komen
via http://www.suittruck.com/home .
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