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Uit de ontleding van de weg die goederen 

afleggen van fabricatie tot eindgebruiker 

werd Ventura geboren. Zaakvoerder, Emile 

De Vleeschouwer, vond deze weg veel te 

ingewikkeld, log, lang en hierdoor uiteindelijk 

zeer duur. Om zich te onderscheiden en 

anders te zijn wou hij deze weg zo efficiënt 

en kort mogelijk maken. 

Ventura kwam met de juiste oplossing; laat 

de klant eerst kiezen en maak dan wat hij 

wil. Dit heeft als gevolg dat je kwaliteit kan 

aanbieden aan scherpe prijzen en hierdoor even-

eens geen slapende stock bij importeurs of groot-

handels creëert. Ventura waarborgt steeds de 

kwaliteit van al zijn producten doordat ze steeds 

betrokken zijn bij de fabricatie. Het verhaal van 

Ventura begon bij de import van porselein afkom-

stig uit Azië. In de tijd van de kolonisatie ontdekten 

de Engelsen een porselein met een ongekende 

zuiverheid en namen het mee naar hun thuisland. 

De naam Chinaware staat dan ook synoniem voor 

porselein. Bone China is porselein van topkwaliteit 

waarbij ze met een speciale en dure procedure 

beenderen in het porselein verwerken om een 

heel zuiver, duurzaam en prachtig eindproduct te 

realiseren. Ventura legde de weg van de Engelsen 

opnieuw af en bracht Bone China en porselein van 

Azië naar Europa om ook bij ons ongekende kwali-

teit te kunnen aanbieden. 

STEEDS IN EVOLUTIE

Alleen kan men niets tot een goed en draaiend ge-

heel maken. Samen met zijn zoon Jurgen en een 

gemotiveerd team is Emile steeds op zoek naar 

uitbreiding en vernieuwing. Zo kwam er mond-

geblazen en volledig hand-made 24% lood kristal, 

zilverbestekken en ander zilverwerk van een zeer 

hoge kwaliteit alsook kookmateriaal in 18/10 met 

een onbeperkte garantie.

“Laat de klant eerst kiezen en maak 

dan wat hij wil. Dit heeft als gevolg 

dat je uitzonderlijke kwaliteit kan 

aanbieden aan scherpe prijzen”

onderscheid
door visie
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In 1997 kwam er een nieuwe uitdaging voor  

Ventura. Tijdens een bezoek aan Java in Indonesië 

zag Emile teakhouten meubelen als een nieuwe 

opportuniteit. Eerst werden de eigen ontwerpen 

van Ventura geproduceerd door een goede sa-

menwerking met bestaande fabrieken, maar in 

2001 hakten ze de knoop door. Ventura startte 

een eigen fabriek op die zowel tuinmeubelen als 

massieve interieurmeubelen, zoals tafels en kas-

ten, fabriceerde. De meubelen van Ventura gaan 

van boomstam tot eindproduct bij de klant thuis. 

“Niets is boeiender en geeft meer voldoening om 

dit natuurproduct, teak boomstammen, van de 

ene kant in de wereld tot een elegant en gezellig 

gebruiksvoorwerp in onze huiskamers of op onze 

terrassen terug te vinden.” 

Achter Ventura staat een grote groep gemoti-

veerde mensen om elke klant tevreden te stellen. 

Dankzij vernieuwing, bijsturing en verandering in 

samenspraak met een evenwichtige wisselwerking 

tussen zaakvoerder en zoon kan Ventura zijn gam-

ma steeds meer uitbreiden. Door steeds in bewe-

ging te zijn, kon Ventura drie nieuwe vestigingen 

openen. Naast Merchtem, kan je hun prachtige 

producten eveneens terugvinden in Lichtervelde, 

Beringen en Ath. We kunnen definiëren dat het 

systeem achter Ventura, de uitzonderlijke kwaliteit, 

de prijzen en de werking een indruk op ons heb-

ben nagelaten. Het gamma van Ventura laat ons 

wegdromen van een ongezien interieur en een 

terrasje in een gezellige sfeer. 
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