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Student Stan start online winkel in huishoud- en hygiëneproducten
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Stan Verbruggen (20) uit Leest is gestart met Zeepbaron, een online winkel voor huishoud- en hygiëneproducten. Tussen het blokken 
door brengt hij pakketjes met de fiets aan huis.

De derdejaarsstudent Business & Management aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen besliste half november om een eigen 
zaak uit de grond te stampen. Hij stapte naar een ondernemingsloket en kreeg er te horen dat het in 2020 niet meer zou lukken.

Hij liet zich niet uit zijn lood slaan. "'Hoe kan dat nu?', dacht ik. Grote mannen met een bedrijf richten op twee dagen een vennootschap 
op. Ik ben dan zelf gaan uitzoeken hoe het moest en op vijf dagen was het in orde, voor de helft minder kosten", doet Stan het verhaal.

Ruim een maand na zijn idee was hij al aan het verkopen van bij hem thuis. "Ik was op zoek naar een product dat iedereen kan 
gebruiken en dat lang goed blijft. Zo kwam ik uit bij huishoud- en hygiëneproducten, waaronder ook luiers. In totaal heb ik zo'n zestig 
producten. Ik verkoop ze goedkoper dan dat je ze in de supermarkt vindt."

Zeepbaron

Corona heeft niks met zijn beslissing om Zeepbaron op te richten te maken, maar had wel een grote impact op zijn jaar. "Business
& Management is een heel theoretische richting. Ik ben in heel 2020 misschien vijf keer naar school geweest. Persoonlijk vind ik die 
online lessen wel handig. Je kan terugspoelen als je iets niet goed hebt begrepen."

"Het gebrek aan sociale contact en vrienden weegt wel, maar dankzij Zeepbaron viel 2020 voor mij al bij al toch nog mee. Ik zie dit 
vooral als een kans. Lukt het niet, dan heb ik het tenminste geprobeerd." Zeepbaron levert gratis aan huis in Hombeek, Leest, Heffen 
en Battel. "Ik probeer dat zoveel mogelijk met de fiets of te voet te doen."

Meer info: zeepbaron.be. (WVK)
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