
Is uw onderneming al voor iedereen toegankelijk?

Het Hoppertje – een simpele oplossing met een grote impact

Elke winkelier weet dat de 2 B's het allerbelangrijkste zijn om een goede omzet te draaien 
en succesvol te ondernemen.

Binnenkomen en Betalen

Wist u dat zo'n 20% van de mensen een fysieke beperking heeft en daardoor moeite heeft
om over de drempel bij uw winkelentree te komen? En dat mensen in een rolstoel niet 
zelfstandig over een hoogteverschil van > 3cm kunnen rijden? Deze grote groep van 
potentiële klanten in uw winkel kunt u nu letterlijk over de drempel halen – het Hoppertje 
biedt uitkomst.

Denk daarbij aan de vele senioren, die moeite hebben met een opstapje of een drempel. 
Vergeet niet dat deze twee grote groepen mensen, graag willen winkelen, niet alleen bij 
hen in de buurt maar ook in de winkelcentra of winkelstraten in een grotere stad. 

Deze mensen hebben de tijd en winkelen graag. Aan u als ondernemer om het hen zo 
comfortabel mogelijk te maken. Bijkomend voordeel van het gebruik van een Hoppertje is 
dat u deze op elk gewenst moment neer kunt leggen en eenvoudig weer kunt wegzetten, 
maar ook dat u deze de hele dag kunt neerleggen. Dat geeft een heel hoge 'welkom 
iedere klant' uitstraling. Het Hoppertje biedt meer gemak dan u denkt. Leveranciers bij 
voorbeeld kunnen nu eenvoudig de karren in de winkel rijden – het Hoppertje kan 300 kg 
dragen. Ouders met kinderwagens waarderen een gemakkelijke entree ook enorm.

Kijk door de bril van de winkelende klant. Deze klant gaat niet alleen naar uw winkel, maar
naar vele andere winkels. Het is niet zo dat de klant denkt, ach, 1 hoge drempel, dat lukt 
mij wel. De klant – met kinderwagen, met rolstoel, met rollator – kijkt naar entrees van alle 
winkels in de straat of op een plein en ziet hoe gemakkelijk of minder gemakkelijk het is 
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om naar binnen te gaan. De klant kiest gemak en comfort. 

Het Hoppertje is een investering die zichzelf heel snel terug verdient. Goede 
toegankelijkheid verhoogt zowel uw omzet als uw naamsbekendheid bij nieuwe potentiële 
klanten.

Klanten die niet naar binnen kunnen, doen dat ook niet. 
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