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De Tuinen opent filiaal in de Breestraat! 
 
De Breestraat in Beverwijk zal binnenkort een De Tuinen filiaal rijk zijn. Het pand 
(naast Hema) wordt nu nog volop verbouwd en zaterdag 26 november zullen de 
deuren worden geopend.  
Het hoofdkantoor van De Tuinen is al een flink aantal jaren gevestigd in Beverwijk en nu 
wordt er dan ook een winkel geopend. In Beverwijk kan men ook eindelijk kennis maken 
met de persoonlijke aandacht en kwaliteit die De Tuinen te bieden heeft.  
 
De Tuinen maakt de laatste jaren een forse groei door en het filiaal in Beverwijk maakt 
dat de teller staat op 102 filialen. De gezondheidswinkel is voorlopig niet voornemens te 
stoppen met groeien en zal de komende tijd dan ook weer meer filialen openen. 
 
Over De Tuinen 
Bij De Tuinen kunt u terecht voor een persoonlijk advies. De medewerkers worden intern 
opgeleid om vragen te kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld afslanken, gezondheid, 
huidproblemen, speciale voeding, sportvoeding, etc. Maar bij De Tuinen kunt u ook 
terecht voor de leukste cadeaus, de lekkerste thee en heerlijke verzorgingsproducten.  
De winkel is een punt van rust, waar u ook allerlei producten vindt die ontspanning bieden 
in deze onrustige tijden. 
 
Geschiedenis 
Willem van Vondelen begon 30 jaar geleden met De Tuin van Babylon in Den Haag. De 
basis van de winkel was het werken met natuurlijke ingrediënten waar van Vondelen met 
de hand natuurlijke verzorgings- en gezondheidsproducten maakte. De populariteit van de 
winkel maakte dat het uitgroeide tot een landelijke keten. Het gedachte goed van toen is 
nog steeds de basis voor vele producten die De Tuinen verkoopt. 
 
Sinds 2003 is De Tuinen onderdeel van NBTY Europe, onderdeel van het Amerikaanse 
NBTY, een van de grootste voedingssupplementen specialisten. Hierdoor is het 
assortiment aan voedingssupplementen en sportsupplementen flink uitgebreid en is  

De Tuinen dan ook uitgegroeid tot dé specialist op dat gebied. Het assortiment is 
voortdurend in beweging en De Tuinen is altijd op zoek naar oorspronkelijke 
producten die passen bij de huidige tijdsgeest. 
 

De Tuinen Beverwijk zal geopend zijn op maandag van 11.00 tot 18.00, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00, donderdag van 9.00 tot 21.00 en zaterdag van 
9.00 tot 17.00.  
 

Einde persbericht 
 

Voor meer informatie over dit persbericht, algemene informatie of fotomateriaal over De 
Tuinen kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van De Tuinen 
B.V. 
Tel.nummer:  0251 257070 
E-mailadres:   pers@detuinen.nl 


