Startup
House of Einstein In de VS kennen ze het fenomeen al langer, maar in Europa is het

nog een volstrekt nieuw fenomeen: kledingconsulten via Skype. Klanten kunnen
dankzij een box, met tien tot vijftien kledingstukken, meestal weer een jaar vooruit.

Verrassingsbox voor de man
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liebezit, en met een bijzondere
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historie, omdat Albert Einstein
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klanten blijft een uitdaging. “We
ook de opvallende bedrijfsnaam,
merken soms wel wat aarzeHouse of Einstein. Zelf hebben
ling, zo van ‘kunnen de dames het
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tien Herfst niet in Leiden, maar
complimenten”, aldus Tan.
aan de TU Delft technische bestuurskunde en management geHoe wordt er geld verdiend?
studeerd. Daar leerden ze elkaar
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fabrikanten. Het merendeel van
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Voordat de doos met kleding wordt verstuurd, vindt
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Geen. Hoewel Tan in de VS ooit stage liep bij een durfkahangbuiken tot strakke achterwerken, geen onderpitalist, hebben ze de onderneming zelf gefinancierd.
werp wordt geschuwd. “Het gaat om de gut feeling”,
Herfst zou haar diensten uiteindelijk graag willen aanzegt Ling. “We zoeken de ondertoon. Is het een stoere
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Sinds: april 2012
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te faciliteren. Tan: “In de VS is men daar
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Website:
stellingen terug te brengen.”
zin of tijd om te shoppen. De meeste
houseofeinstein.com
klanten komen vooralsnog via Facebook
Jan Libbenga
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