PERSBERICHT
Hans ter Hart nieuwe directeur LEOXX en Prints van Oranje
LEOXX per 1 november 2018 exclusief distributeur van Amtico
Houten, 16 oktober 2018 - met ingang van 1 november 2018 wordt Hans ter Hart (52) de
nieuwe directeur van LEOXX B.V. en Prints van Oranje B.V. te Houten. Eigenaresse Anja
Nekeman is verheugd met de aanstelling van Ter Hart als directeur en opvolger van Marc
Treu.
Hans ter Hart is op dit moment nog werkzaam voor Amtico International GmbH, waar hij
verantwoordelijk is voor de Nederlandse en Belgische projectenmarkt. Hij heeft eerder in de periode
1999 t/m 2015 bij Interface diverse functies bekleed. Hans wordt de opvolger van Marc Treu, die per
13 juli jl. zijn functie als directeur heeft neergelegd, en interim directeur Rolf van Woerkom. Hans over
zijn nieuwe functie: “Ik ben zeer gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van beide merken.”
Anja Nekeman, eigenaresse van LEOXX en Prints van Oranje: ”We zijn enthousiast over de komst van
Hans en zijn er van overtuigd dat we met hem de juiste persoon in huis hebben om zowel LEOXX als
Prints van Oranje een nieuwe en krachtige impuls te geven.”
Samenwerking Amtico & LEOXX
LEOXX is tevens een samenwerkingsverband aangegaan met Amtico om vanaf 01 november 2018 als
exclusief distributeur alle Amtico producten (LVT en tapijttegels) actief te promoten bij architecten,
interieurontwerpers en projectinrichters. Daarnaast gaat LEOXX alle verkoopactiviteiten zoals orders
en logistieke trajecten verzorgen voor Amtico binnen de Nederlandse en Belgische markt. De Expona
collectie blijft tot nader order gewoon bij LEOXX verkrijgbaar.

Over LEOXX B.V.
LEOXX is al ruim 30 jaar een eigenzinnige onderneming in innovatieve projectvloeren, die zich richt op
architecten, interieurontwerpers en projectinrichters. Met een brede collectie kleurrijke en inspirerende
kwaliteitsvloeren heeft LEOXX voor vrijwel elk vraagstuk op vloerengebied een passende en duurzame
oplossing. Op die manier draagt LEOXX bij aan een omgeving waar mensen zich prettig voelen. Het
uitgebreide assortiment van LEOXX bestaat naast (geweven) tapijt, tapijttegels, vinyl, gietvloeren en
karpetten sinds kort ook uit akoestische wand- en plafondpanelen en room dividers. Via het merk
Prints van Oranje biedt LEOXX totaal design met custom made printmogelijkheden op een breed scala
van interieurmaterialen voor vloer, wand, plafond en raambekleding.
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