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GV Creation, voor raamdecoratie, herstoffering en zo veel meer
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HALLE

Op 14/03/2019 om 09:24
Gepubliceerd door: Joran Beerens

Raamdecoratie, kussens op maat en zetels laten hersto�eren of een nieuwe rits in je jas laten zetten. Het zijn slechts enkele voorbeelden van zaken
waarvoor je bij GV Creation in Halle terecht kan. Greta Vanhassel is zaakvoerster van het eenmansbedrije, gevestigd langs de Ninoofsesteenweg
nummer 369. Zij zet zich elke dag in om haar klanten tevreden te houden en is een echte creatieve ziel.

Zo’n zeven jaar geleden begon Greta met GV Creation, haar eigen zaak in Halle. “Ik werk al jaren in de leder- en sto�enbranche”, vertelt Vanhassel ons. “Ik heb
lange tijd in de lederindustrie gewerkt en daarna in een ambachtelijk atelier voor meubelbekleding in Brussel. Mijn ganse leven heb ik voor een baas gewerkt. Dat
zorgde er ook voor dat ik regelmatig in contact kwam met wanbeleid van werkgevers. Ik maakte in totaal vier faillissementen mee. Daardoor besloot ik om de stap
te maken naar een eigen bedrije. En met succes”, aldus Vanhassel.

Uitdaging

Greta besliste op haar vijftigste om haar eigen werkgever te worden. “Ik zag het als een uitdaging”, vertelt Greta Vanhassel ons. “Ik heb lang genoeg voor een
werkgever gewerkt. Heel wat mensen beslissen om het op hun vijftigste iets rustiger aan te doen. Ik heb voor het tegengestelde gekozen. Al zeven jaar lang werk
ik nu met volle passie voor mijn eigen zaak, GV Creation. Mijn atelier is gevestigd bij mij thuis. Ik kan met mijn klanten altijd een kijkje gaan nemen in een mooie
showroom om ideeën en interesses te bespreken op vlak van interieurinrichting. Ook werk ik samen met een professionele schilder die kleuradvies kan geven aan
de klant.”

Zowat iedereen kan terecht bij GV Creation voor onder andere raamdecoratie of hersto�ering, allemaal van Belgische makelij. “De klant is koning”, aldus Greta. “Ik
durf mezelf een creatieve duizendpoot te noemen. Ik ben heel polyvalent en probeer de klant altijd te geven waar hij van droomt. Zo ben ik gespecialiseerd in
raamdecoratie, rol- of vouwgordijnen, lamellen of jaloezieën en hou ik me bezig met hersto�eren of het maken van kussens op maat. Ook creëer ik tapijten op
maat of herstel ik zelfs pluchen beesten. Noem het maar op”, vertelt Greta. “Klanttevredenheid en service draag ik dan ook hoog in het vaandel. Zo ga ik
bijvoorbeeld altijd zelf ramen opmeten en raamdecoratie plaatsen bij de klanten. Op die manier ben ik altijd zeker dat alles in orde is en er zich geen problemen
voordoen. Ik doe altijd de moeite om te luisteren naar de klant en me daarin ook te onderscheiden van de rest. Service is echt mijn paradepaardje”, aldus Greta
Vanhassel.

Contact

Wie geïnteresseerd is in raamdecoratie, een hersto�ering, een opvulling, een retouche of een andere service van GV Creation, kan Greta altijd bereiken via het e-
mailadres info@gv-creation.be of via het nummer 0477/56.90.72. Wie meer info of een vrijblijvende prijso�erte wenst, kan ook altijd een kijkje nemen op haar
website.

Info over GV Creation vind je ook op Persinfo: 'Lokale Handel en Wandel'
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