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Het parketbedrijf van Piet de Bruin bevindt zich in Odilia-
peel, een klein Brabants dorp onder de rook van Uden. Piet 
woont hier met zijn gezin en achter de woning heeft hij een 
schuur ingericht als showroom. Het eerste wat opvalt, is dat 
alles er schoon, netjes en verzorgd uitziet. Een voorbeeld 
zijn de bussen die staan te blinken in de zon. “Die zijn zeven 
jaar oud maar dat zie je er niet aan af omdat ik ze altijd goed 
onderhoud”, vertelt de ondernemer. “Klanten letten daarop. 
Als ik in een bus rijd met deuken en krassen, hebben mensen 
het gevoel dat ik ook in mijn werk slordig ben.”

De showroom van Piet is niet overdreven groot, maar er is 
voldoende ruimte om klanten alles te laten zien. Piet loopt 
allereerst naar zijn assortiment gebeitste vloeren. “Beits 
vinden we een mooi product”, vertelt hij. “Daar verkopen we 
veel van. Het voordeel is dat je beits direct op het hout aan-
brengt. Daar overheen zet ik een transparante hardwaxolie. 
Klanten lopen de beits er dus niet af en daardoor blijft de 
vloer langer mooi.” Het nadeel is dat de banen elkaar niet 
mogen overlappen. Tijdens het aanbrengen kun je dus niet 
horizontaal stoppen. Piet heeft dit twee jaar geleden eerst 
eens uitgeprobeerd in de woning van zijn zoon. “Het aan-
brengen ging goed en de vloer ziet er nog als nieuw uit. 
Daarom ben ik het ook gaan verkopen.”

Mensen kenden me al
Piet is al sinds 1998 parketteur. In de jaren daarvoor werkte 
hij als timmerman voor een bouwbedrijf. Parket heeft hem 
altijd al aangesproken. “Het is mooi om te zien wat hout doet. 
Hout trekt en verandert van kleur, het geeft een woning een 
hele andere sfeer.” Op een gegeven moment kreeg Piet op 
zijn werk een nieuwe bedrijfsleider waarmee het niet goed 
klikte. De stap om vervolgens zelfstandig parketteur te wor-
den, was toen snel gezet. Piet vertelt dat hij vanaf het eerste 
moment al een aardige klantenkring had. “Ik legde al parket 
in de weekenden en op zaterdagen. Veel mensen kenden me 
al. Ook verwees mijn oude baas veel klanten door. In het be-
gin heb ik nog wel wat timmerwerk erbij gedaan. Nu bestaat 
negentig procent van mijn opdrachten uit parket.”
Piet runt de zaak samen met zijn vrouw Riky. “Het is mooi om 
het samen te doen”, vindt zij. “Piet legt overdag de vloeren.  

PdeB Massief Houten Vloeren 
in Odiliapeel
Piet de Bruin is een echte eenpitter. Achter zijn woning heeft hij een kleine showroom. 
“Klanten vinden het prettig dat ik zelf bij hen over de vloer kom en niemand inhuur. Het 
gaat om vertrouwen. Ze geven mij de sleutel en ze weten dat ik het werk goed aflever.”
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Eigenaren Piet en Riky de Bruin
Gezin Harm (27), Rob (25) en Bart (23)
Zaak bestaat sinds 1998
Oppervlakte showroom 64 m2

Openingstijden op afspraak
Werkweek 40 uur + ’s avonds klanten bezoeken en inmeten
Aantal medewerkers 2
Thuis op de vloer Van Speijck 1.3, behandeld met beits en hardwax
Website www.pdebhoutenvloeren.nl

’s Avonds bezoekt hij klanten en gaat hij vloeren inmeten. Ik 
doe de boekhouding en daarmee kan ik hem echt ontlasten.”

Niet iemand anders
In de eerste jaren legde Piet alleen de vloeren. Voor het schu-
ren huurde hij iemand in. Maar daar is hij van teruggekomen. 
“De man die ik inhuurde, kreeg een hartinfarct”, vertelt hij. 
“Daardoor lag plotseling al het werk stil. Dat wilde ik niet 
nog een keer laten gebeuren. Daarom heb ik besloten zelf 
cursussen te volgen. Nu kan ik alles zelf!”
Piet merkt dat klanten het een voordeel vinden dat hij nie-
mand inhuurt. “Klanten vragen vaak wie de vloeren komt 
leggen. Ze zijn bang dat ik een aantal Polen stuur. Het gaat 
om vertrouwen. Klanten geven ’s morgens de sleutel van 
hun huis aan mij. Ze willen dan ook zeker weten dat ik daar 
rondloop en niet iemand anders.” De keerzijde is dat een 
klus iets langer duurt en dat klanten soms moeten wachten 
tot Piet tijd heeft. Op dit moment is hij bijvoorbeeld geope-
reerd aan zijn schouder. Daardoor is hij een paar maanden 
uit de running. Toch merkt Piet dat dit voor klanten niet zo’n 
probleem is. “Mensen komen meestal bij mij omdat ze van 
anderen hebben gehoord dat ik goed werk lever. Ze willen 
gewoon graag dat ik de klus doe. Er zijn klanten die nu een 
paar maanden wachten tot ik hersteld ben.”

Scheur offerte maar door
Ook vindt Piet het belangrijk klanten een eerlijk verhaal 
te vertellen. Daarom heeft hij in zijn showroom niet alleen 
nieuwe, maar ook oude vloeren staan. “Een vloer verkleurt 
in de loop van de jaren”, vertelt Piet. “Daarom laat ik zien 
welke kleur de vloer wordt, zodat ze daar hun gordijnen op 
uit kunnen zoeken.” Ook in het uitvoeren van het werk vindt 
Piet eerlijkheid en betrouwbaarheid belangrijk. Zo vertelt hij 
over een klus in het Land van Maas en Waal. Het ging om een 
nieuwbouwhuis en elke keer dat Piet daar kwam, bleek dat 
de vloer nog nat was. “Op een natte vloer kan ik geen parket 
leggen en dat vertelde ik de mensen ook. Na een paar keer 
geloofden ze me niet meer. Ik heb toen Unipro een technisch 
rapport laten opstellen en daaruit bleek hetzelfde. Ik wilde 
de klus op deze manier echt niet doen, dus ik heb tegen de 
klant gezegd: ‘Scheur die offerte maar door’. Tweeënhalve 
maand later mocht ik de vloer alsnog komen leggen. In de 
naastgelegen ruimte werd de vloer van de concurrent er al-
weer uitgebroken...” Piet vertelt ook dat hij vloeren legt op 
vloerverwarming, waarbij hij zich heel strikt houdt aan het 
opstookprotocol. Bij een betonnen ondervloer schuurt hij al-
tijd eerst de bovenlaag eraf. “Anderen vinden dat misschien 
niet nodig. Maar ik wil echt goed werk leveren, zodat er jaren 
later geen problemen ontstaan. Dat vertel ik klanten ook en 
ik merk dat ze dit waarderen.”

Ook veel van collega’s
Piet vindt het prettig om als eenpitter te werken en hij zou 
niet anders willen. Toch merkt hij dat het wel belangrijk 
blijft onder de mensen te blijven en regelmatig vakgenoten 
te ontmoeten. Daarom gaat hij altijd naar scholingsdagen, 
bijvoorbeeld van Parketfabriek Lieverdink, en bezoekt hij 
beurzen. “Tijdens de cursussen leer je veel van de docent, 
maar ook veel van collega’s. Zij vertellen je wat ze hebben 
meegemaakt en welke fouten ze hebben gemaakt. Ik kom 
vaak dezelfde problemen tegen en dan is het goed te weten 
hoe collega’s die hebben opgelost.”

PIET EN RIKY DE BRUIN: 
“HET IS MOOI OM HET 

SAMEN TE DOEN”
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