
Horlogerie, dit
is Belgisch

Drie decennia geleden moet er wel iets in ons leidingwater hebben gezeten. De laatste drie jaar is

een generatie Belgische horlogemakers opgestaan. Hun publiek? Van de meerwaardezoeker over de

designliefhebber tot de fashionista. Een overzicht.
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MERK - JULES & FILS

Oprichters (leeftijd) Gauthier (32) en Arnaud (28) Vandeputte.

Afkomstig uit welke sector? Productieketen (Gauthier) en financiën (Arnaud).

Hoofdzetel Roeselare.

Jaar van oprichting 2014.

Waarom? ‘Als vijfde generatie van de familieonderneming – een groothandel en agentschap in juwelen en horloges – leek voor

ons in 2014 de tijd rijp om een nieuw hoofdstuk aan onze geschiedenis toe te voegen, enerzijds uit

passie, anderzijds als eerbetoon aan onze voorvaderen.’

Filosofie ‘We zijn van mening dat iedereen een kwaliteitsvol, klassiek en tijdloos horloge moet kunnen

kopen. De horloges van Jules & Fils zijn geïnspireerd op de aantekeningen die onze grootvader Jules

Vandeputte maakte in de horlogeschool van het Zwitserse Neuchâtel. Om de kwaliteit van onze

horloges te garanderen, zijn we in zee gegaan met een Duitse fabriek die al decennialang een trouwe

partner van onze familie is.’

Gangwerk Ronda (Zwitsers) / Miyota (Japans).

Assemblage Duitsland.

Bijzondere kenmerken ‘Als eerbetoon is elke caseback (achterkant) voorzien van de handtekening

van onze grootvader. Daarnaast kunnen klanten de caseback naar wens personaliseren.’

Logo ’”Jules” is zowel de naam van onze betovergrootvader (de oprichter van de familiezaak) als

onze grootvader. “Fils” slaat op de respectievelijke zonen die telkens de familiezaak verderzetten.’

Verpakking ‘Een klein boek met aan de binnenkant een korte samenvatting van onze geschiedenis.

Echte horlogeliefhebbers kunnen opteren voor een lederen watchroll, het ideale accessoire om

zorgeloos meerdere J&F-horloges op te bergen of te transporteren.’

Toekomst ‘Jules & Fils is geen modemerk en

wil uitgroeien tot een gevestigde waarde.

Actueel ligt de focus op mannenhorloges,

maar misschien moeten we hier verandering

in brengen. Voorts zijn we volop bezig om

ons netwerk van verkooppunten uit te

breiden. Het idee van een tweede J&F Store

– we hebben er actueel één in Roeselare –

ligt momenteel op tafel.’

Crowdfunding? ‘Ons derde model, de J&F

Chronograph, werd begin dit jaar succesvol

via het crowdfundingplatform Kickstarter

gelanceerd en is sinds midden september

voor het grote publiek beschikbaar.’

Waar te koop? Pilot Store Roeselare, J&F

webshop www.julesfils.com en verdelers.

Prijs 169-249 euro.


