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twee jaar geleden nam het rotter-
damse familiebedrijf daKa zeven 
winkels van telstar Sports & Fashion 
over. de overname van wintersport-
speciaalzaak wim Jaquet Sports is 
nu de volgende stap naar landelijke 
dekking. Bovendien versterkt daKa 
met de overname zijn reputatie als 
wintersportspecialist. ‘wim Jaquet 
Sports is een echte wintersportspe-
cialist, die vanwege de uitgebreide 
collectie en de deskundigheid van 
het personeel bekend is van Gronin-
gen tot Maastricht’, vertelt directeur 
Jan-Peter dankaart. ‘we zijn daarom 
blij dat we het goede werk van deze 
geliefde sportzaak als intersport  
daKa-filiaal kunnen voortzetten.’
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op zoek naar 
een ski-outf it  of 

wintersportuitrusting? 
dat kan bi j  daK a.  want 

wat ooit  begon als  kleine 
sportwinkel  in  rotterdam-

noord is  tegenwoordig 
een sportketen met 

veert ien vestigingen, 
verspreid over  het  land. 
de laatste jaren maakt 

daK a bovendien een f l inke 
groeispurt  door.  laatste 
troef:  de overname van 
wintersportspecial ist 

wim Jaquet Sports uit 
amersfoort.

Vernieuwde 
superstore
ook in thuisstad rotterdam  
timmert daKa flink aan de weg. 
dankaart: ‘Bijna letterlijk, want we 
hebben onze ruim 5.000 vierkante 
meter grote superstore flink ver-
nieuwd en een luxere uitstraling  
gegeven. Met horeca, nieuwe tech-
nologieën – zoals de 3d-voetscan – 
en een podium voor bijvoorbeeld 
modeshows wordt winkelen hier 
echt een beleving. daarnaast heb-
ben we ons gehele assortiment ge-
updatet: we hebben alle a-merken 
in huis en bieden echt alles aan op 
wintersportgebied. Kortom, we zijn 
helemaal klaar voor de winter.’

Dé online sportwinkel
online mis je weliswaar de per-
soonlijke service van de winter-
sportexperts, maar dankzij de uit-
gebreide webshop op daka.nl kun 
je wél comfortabel vanuit je luie 
stoel je nieuwe wintersportoutfit 
bij elkaar shoppen. heb je ook 
 andere sportkleding nodig?  
daKa biedt voor elke sport een 
assortiment met de bekende 
a-merken. Gratis verzending 
 vanaf € 59 en levering binnen  
1 tot 3 werkdagen.

Wintersport
specialisten
naast de filialen in 
 rotterdam en amersfoort 
telt daKa nog vijf locaties 
waar je terecht kunt voor 
het volledige wintersport-
assortiment: harderwijk, 
Zwolle, apeldoorn, 
 alkmaar en Groningen.


