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NEVER OUT OF STOCK 

Nieuwenhuis Corporate Fashion is sinds jaar en dag dealer van 
een groot aantal gerenommeerde fabrikanten als Greiff, Brook 
Taverner, Chaud Devant, Segers en meer. Een breed aanbod in 
“Never Out Of Stock” collecties en daarmee de ideale keuze voor 
wanneer snelle levering gewenst is. De levertijden van Never Out 
Of Stock collecties zijn afhankelijk van het land van oorsprong. 
Gemiddeld kunt u hiervoor één werkweek aanhouden. 
 

NEVER? 

Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat door fabrikanten  “Never Out 
Of Stock” ( NOS ) niet altijd de zekerheid geeft op beschikbaarheid. 
Het kan zijn dat een model of maat tijdelijk niet voorradig is. “Never 
Out Of Stock” is daarmee ook relatief. De fabrikant behoudt zich het 
recht voor om modellen, kleuren en/of uitvoeringen te wijzigen of 
niet te continueren.

TRAVEL SUIT 
COLLECTION  

Onze Travel Suit Collection wordt geproduceerd conform 
een confectie special concept. Alle modellen worden specifiek 
voor de klant geproduceerd in maatvoering zoals opgemeten. 
Aanpassingen vinden achteraf op gereed product plaats.
Door de stretch eigenschap van het materiaal beperken 
aanpassingen zich hoofdzakelijk tot een lengte van pantalon of 
rok.  Als levertijd hanteren wij circa 5 werkweken 

TRAVEL SUIT 
COLLECTION NOS  

Om onze klanten snel van dienst te kunnen zijn houden wij van de 
Travel Suit Collectie enkele door ons geselecteerde modellen in de 
kleur navy als kleine voorraad. Wel zo gemakkelijk bij een nieuwe 
medewerker, de nabestelling of een snelle omruiling.

NEW CORPORATE 
IDENTITY CONCEPT 
COLLECTION  

The New Corporate Identity Concept collectie is een van 
de twee exclusieve  Nieuwenhuis Corporate Fashion 
programma’s  waarin de modellen speciaal voor de klant 
worden geproduceerd. The New Corporate Indentity Concept 
collectie wordt conform een maatforcé concept geproduceerd. 
Hierbij worden aanpassingen en borduringen niet achteraf maar  
al tijdens de productie doorgevoerd. Als levertijd hanteren wij 
circa 6 tot 8 werkweken.  

WANNEER GAAT DE LEVERTIJD IN?  
De levertijd gaat in op de eerste maandag na het ontvangst van de bestelling, maatopname, of akkoord voor de bestelling (indien wij hierop hebben  

moeten wachten). Wanneer het specials betreft is bovendien de beschikbaarheid van de stof, en de complete informatie over de logo’s leidend. 
Alle vermelde levertijden zijn een indicatie en op basis van werkweken.

EN ALS SPOED MOET?! 
Als het echt moet bieden wij de graag de helpende hand. Neem gerust contact met ons op. 

NABEWERKING

BORDURINGEN   
Wanneer de gewenste borduurkaart in ons bezit is 

en de borduurplaats bekend hanteren wij circa 
1,5 werkweek voor borduringen.

TRANSFERS  
Wanneer de transfers reeds in ons bezit zijn 

hanteren wij een halve werkweek.

ZEEFDRUK  
Wanneer de films en screens van het  
te bedrukken logo beschikbaar zijn  
hanteren wij circa 2 werkweken. 

(minimalen zeefdrukken per logo per run 20 stuks ) 

“Looking good 
works better”

Nieuwenhuis Corporate Fashion www.nieuwenhuisfashion.nl


