
Een plek waar hun medewerkers zich ‘s avonds echt thuisvoelen: dat was de wens 
die Guus en Janske Cox van COX Aardbeien hadden voor de arbeidsmigranten die 
voor hen werken. Daarom hebben zij voor huisvesting gezorgd. In de accommodatie 
‘Stay at Cox’ bieden zij woonruimte aan 120 van hun medewerkers. Met de vraag 
naar leuke meubelen voor een goede prijs, klopten Guus en Janske aan bij Budget 
Home Store XXL Horst.  De meubelen voor de appartementen moesten tegen een 
stootje kunnen en makkelijk te onderhouden zijn, maar het belangrijkste was dat er 
een huiselijke sfeer werd gecreëerd. 

Project:
Woning COX

Budget Home 
Store XXL Horst 

Het Atelier van 
Poels. 

Daarom hebben we 
niet alleen gekeken 
naar projectmatige 
meubelen, maar ook 
naar een warme 
uitstraling dankzij 
mooie stoffen en 
trendy kleuren.

Een thuis weg 
van huis: sfeervol 
ingericht én 
budgetproof! 



In samenwerking met het Atelier 
van Poels, ontwikkelde Budget 
Home Store Horst XXL de inrichting 
van de woon-, eet- en slaapkamer: 
van de vloer en de zonwering tot 
aan het bed en het beddengoed. 
Het eindresultaat overtrof zelfs alle 
verwachtingen. 

Ook over het proces waren Guus en 
Janske zeer te spreken. Door middel 
van onze vaste contactpersonen 
en de korte lijnen konden we snel 
schakelen. Zo wisten ze altijd bij 
wie ze met hun vragen terecht 
konden. Ook voelden we goed aan 
hoe we binnen hun budget aan 
de wensen konden voldoen. Onze 
kracht is dat we projecten vanuit 

de consument benaderen en dat 
ook projectmatig in de praktijk 
kunnen brengen. Door middel van 
dit project hebben we laten zien dat 
Budget Home Store XXL Horst niet 
alleen een bewuste woonwinkel is 
voor consumenten, maar ook voor 
grote woonprojecten. 

Meer info:

+31 077 398 32 29
info@poelsretailgroep.nl

“Onze medewerkers
zijn enorm blij met
de fijne plek waar
ze nu kunnen wonen!”
- Guus Cox


