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FRIEND

Op aanvraag kan de tas naar geheel eigen wens
worden samengesteld. Binnen de modellen die
ik maak kan het formaat, de kleur en het hengsel
aangepast worden. Er kunnen ook combinaties van
diverse modellen worden gemaakt en je kan zelf
met ideeën en voorbeelden komen. Dit moet dan
wel technisch haalbaar zijn.

handmade bags

more than just a bag
...

Op maat gemaakte tassen
Op maat gemaakt, speciaal voor jou!
Eerlijk en geheel “vriendelijk”! Unieke
tassen in leer en vilt. Door niet alledaagse
accessoires, zoals moeren en bouten of
andere ijzerwaren van de bouwmarkt toe
te voegen, krijgt de handgemaakte tas een
uniek uiterlijk. De tas wordt standaard
voorzien van het brandmerk van Friend,
maar de tas kan ook worden voorzien van
uw initialen of een andere leuke boodschap
die er handmatig wordt ingebrand.

2

Een prachtig unieke handgemaakte tas
helemaal voor jou en naar jouw wensen
gemaakt!
De tassen worden dus op bestelling gemaakt.
Soms zijn er diverse modellen op voorraad die
je via de website www.friendhomeandmore.nl
kunt bestellen. Friend werkt niet met een webshop,
maar via het contactformulier kun je de bestelling
en je wensen plaatsen en je krijgt persoonlijk van
mij een berichtje.
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More than just a bag...

In de zomer van 2014, tijdens een
heerlijke vakantie in een gezellig huisje
van VRIENDEN kwam ik, Rianne, op het
geweldige idee: Een eigen bedrijf starten
in handmade tassen, woondecoratie en
cadeau-artikelen van niet alledaagse
materialen en combinaties met de naam
FRIEND [home and more...].
Dit specialiseerde zich al snel in het maken
en ontwerpen van unieke op maat
gemaakte tassen [handmade bags].
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Not Just a bag...
Door bezig te zijn met het maken van deze unieke tassen, kom je erachter dat er een hoop tijd in
gaat zitten. Het is een uniek product dat speciaal voor jou gemaakt wordt en waarvoor dus iedere
keer weer andere materialen nodig zijn. De tassen die in de meeste winkels in grote aantallen liggen
worden meestal massaal in de armere landen geproduceerd waar de mensen weinig respect en geld
verdienen voor wat ze maken. Wij denken dat veel fabrieksmatig gebeurt, maar het maken van een
tas kan toch echt alleen maar in elkaar gestikt worden door een persoon achter een naaimachine.
Dit is een stukje bewustwording dat ik je mee wil geven. Ik vraag een eerlijke prijs voor mijn
producten en probeer zoveel mogelijk voor iedereen toereikend te zijn. De producten koop ik in in
Nederland en zoek ook zoveel mogelijk naar verantwoord geproduceerde leersoorten.
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More...
Het merk FRIEND staat heel dicht bij mezelf. Het staat voor een stukje van mijn leven en wat ik daarin
overwonnen heb om de uitdaging aan te gaan een onderneming te starten. Het staat voor mijn geloof
in Jezus, mijn VRIEND voor het leven [en daarna!]
Mijn geloof in God is een rode draad in mijn leven en ook in mijn onderneming betrek ik
Hem erin: ‘Door altijd een ‘boodschap’ over mijn VRIEND aan mijn producten
te hangen door middel van een labeltje: It’s a real FRIEND [spr. 17:17]’.
In het brandmerk op de tas is de tekst ook verwerkt. De tekst heeft als strekking dat een vriend er altijd is, ook als het even tegen zit. Voor mezelf waardevol omdat dit slaat op mijn vriendschap met Jezus en dat Hij er altijd voor me
is en voor mijn bedrijf waardevol door op een vriendelijke en persoonlijke
manier te communiceren en mocht er iets met de tas of levering zijn, ik het op
een goeie manier wil oplossen. Kortom: it’s more than just a bag...
5

it´s a real FRIEND [spr.17:17]

more than just a bag...
[spr.17:17]

FRIEND
handmade bags

more than just a bag
...

Het atelier
Ook voor een verbouwing draai ik mijn hand niet
om en in de zomer van 2018 hebben mijn man en
ik de schuur en de serre van onze woning dan ook
helemaal verbouwd tot een prachtig atelier.
We hebben veel materialen hergebruikt, wat ik heel
belangrijk vind. Het is een prachtige inspirerende
werkplek geworden waar ik op afspraak mijn
klanten kan ontvangen en ook organiseer ik om
de zoveel tijd een open atelier met leuke acties
en diverse verkoop en je kunt natuurlijk gewoon
gezellig een kijkje komen nemen onder het genot
van een hapje en een drankje.
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Shopper ‘Ruth’
Deze uitgebreide shopper is speciaal gemaakt voor Ruth. Zij heeft al haar wensen
kenbaar gemaakt en kwam ook met voorbeelden. Zo is het binnenwerk van de tas
uitgevoerd met diverse leuke accessoires
zoals een portemonneetje, een etui, haken
om de sleutels aan te hangen.
De binnenvoering is van antraciet canvas
en de tas zelf is van zwart geolied plantaardig gelooid europees pull-up rundleer.

Formaat: b28xh33xd12
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BigBag ‘Caroline’
De BigBag is speciaal gemaakt voor
Caroline. Zij is dirigent van een koor en
wilde graag een goeie stevige tas voor haar
koormappen die er ook nog goed uitziet!
De tas is gemaakt van stevig glad camelkleurig rundleer. De binnenkant is gemaakt
van donkerblauw canvas en voorzien van
meerdere vakjes en twee grote vakken.
De zijkant kan smaller worden gemaakt
met magneetknopen.

Formaat: b38xh35xd24
10

11

it´s a real FRIEND [spr.17:17]

more than just a bag...
[spr.17:17]

FRIEND
handmade bags

more than just a bag
...

BackBag ‘Aafke’
Deze backbag is een afscheidskado voor een
adjunct directeur van een school. Zij kreeg dit
‘rugzakje’ mee want zij hield zich altijd bezig
met de pgb’s van de leerlingen.
Deze klassiek ogende tas past helemaal bij
Aafke en is gemaakt van zijdezacht bosgroen
kalfsleer verstevigd met antraciet vilt. De hengsels zijn zacht en soepel voor een comfortabel
draagcomfort op de rug en schouders. De tas is
voorzien van een binnenvak.

Formaat: b27xh40xd12
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Shopper ‘Miranda’
Deze handzame shopper is speciaal gemaakt voor mijn vriendin Miranda.
Zij kreeg hem als kado van haar man voor
haar verjaardag. De tas is gemaakt van
stoer stevig mosgroen plantaardig europees
gelooid en geolied pull-up rundleer. Deze
tas is voorzien van rits en twee binnenvakken en is niet gevoerd. De voorzijde is een
creatieve touch van de ontwerper.

Formaat: b31xh25xd10
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Shopper ‘Esther’
Deze vilten shopper is speciaal gemaakt
voor Esther. Zij heeft naar aanleiding van
een voorbeeld op de website deze tas
samen laten stellen.
De tas is gemaakt van lichtgrijs vilt met
camelkleurige leren hengsels.
De tas is voorzien van een rits en twee
binnenvakken.

Formaat: b27xh37xd12
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Dat jij er blij van wordt!
In overleg via mail of in mijn atelier bedenken we samen de kleur, formaat, vorm en
details van de tas. Hiervan maak ik zonodig
een ontwerp en een prijsberekening.
Indien akkoord, ga ik voor je aan de slag.
Binnen ongeveer twee weken, afhankelijk
van meerdere bestellingen, is jouw unieke
tas klaar. Voordat de tas opgehaald of verzonden wordt, stuur ik alvast een preview
van het resultaat. En natuurlijk zorg ik
ervoor dat jij er blij van wordt!
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Geïnspireerd?
met deze modellen
zijn al een hoop
unieke mensen blij
gemaakt!
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...a FRIEND...
...everybody
needs one
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Wil je ook zo’n unieke tas?
Ze zijn te bestellen via de website of via e-mail.
Bellen voor een afspraak kan natuurlijk ook!

...a FRIEND...
...always by
your side

www.friendhomeandmore.nl
info@friendhomeandmore.nl
(06) 254 26 214
Meer informatie en prijzen vind je op de website.

Op facebook en instagram zie je de laatste
modellen en eventuele acties
en open atelierdagen
Tot snel!
FRIENDelijke groet,
Rianne

[spr.17:17]
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...a FRIEND...

...everybody needs one
...always by your side

meer info: friendhomeandmore.nl of Bestel nu!: info@friendhomeandmore.nl

