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Volwassen Heiper vindt ruimer onderdak in Huizen 

Huizer wethouder Marlous Verbeek opent nieuwe kantoor 

Huizen, 16 november 2015. Op vrijdag 27 november aanstaande opent wethouder en 
locoburgemeester Marlous Verbeek de nieuwe vestiging van Heiper ICT aan de Ambachtsweg 28 in 
Huizen. Met een nieuwe website en een opgefriste huisstijl is de verhuizing de laatste stap van het 
vernieuwde Heiper ICT. De verhuizing is het resultaat van gezonde groei en zet de deur open voor 
nieuwe mogelijkheden en kansen.  

Wethouder Marlous Verbeek: “Het beleid van de gemeente Huizen is erop gericht om de contacten 
met nieuwe en bestaande ondernemers te versterken en te onderhouden. We willen het voor 
ondernemers aantrekkelijk maken zich hier te vestigen, omdat dit de werkgelegenheid versterkt. Ik 
vind het belangrijk om de ondernemers te kennen en vind het mooi dat Heiper ICT ‘naar huis’ komt.” 

Maatpak 
“Het nieuwe pand voelt als een zeer goed zittend maatpak,” vertelt Pieter van Woerden, directeur 
van Heiper ICT. Voor Van Woerden en mede-compagnon Jim Barmentloo is de verhuizing van 
Eemnes naar Huizen logisch. “We wonen zelf al jaren in Huizen en om dan nu ook hier ons kantoor te 
hebben, voelt als thuiskomen. We hebben altijd met veel plezier in Eemnes gezeten, maar hier past 
het kantoor ons beter. Met vijftien mensen in dienst zijn we letterlijk uit ons vorige pand gegroeid.” 

Een decennium 
Pieter van Woerden en Jim Barmentloo hebben zelf ook een feestje te vieren. Dit jaar is het precies 
tien jaar geleden dat hun zakelijke samenwerking vorm kreeg. Door de razendsnelle veranderingen 
op het vlak van de informatietechnologie is het voor Heiper ICT een vereiste de technische 
ontwikkelingen op de voet te volgen. “Dat klinkt als een open deur, maar om zelf voorop te lopen en 
alles optimaal te laten functioneren bij de klant, zodat deze altijd baat heeft van de nieuwste 
ontwikkelingen, blijft altijd een uitdaging. Het gaat ons goed af. Dat het ons zó goed zou gaan, 
hebben we toen niet kunnen dromen. De verhuizing is daarmee een extra mijlpaal en we kijken er 
naar uit om onze diensten verder te ontwikkelen. Nu vanaf onze thuisbasis in Huizen.” 

Over Heiper ICT 
Heiper ICT is hostingprovider van zakelijke internetdiensten en levert maatoplossingen voor 
informatie- en communicatiebehoefte van ondernemers in het MKB en zelfstandigen (zzp’ers). 
Heiper ICT is in 2005 opgericht door Jim Barmentloo en Pieter van Woerden. 
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Voor vragen over dit persbericht, beeld- of onderzoeksmateriaal kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van Heiper ICT, 

Marike Timmermans, op 06 – 5052 8233 of mailen naar info@heiper.nl.  

http://www.heiper.nl/

