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Enterprize, de jaarlijkse nationale ondernemingsplanwedstrijd, heeft op 28.09.2006 

de startende firma …NOOZ uitgeroepen tot de meest vernieuwende onderneming in 

België. …NOOZ won de Enterprize Business Plan-wedstrijd in de categorie "micro-

ondernemers", omdat ze een innovatief concept op de vrijetijds- en ontspannings-

markt brengen. 

 

Wim Vanacker en Veerle Gevaert, de initiatiefnemers 

van ...NOOZ, hebben de “Enterprize 2006”-award op 28 

september 2006 in ontvangst genomen tijdens de 

Enterprize-prijsuitreiking op het VBO (Verbond van 

Belgische Ondernemingen) in Brussel. Voor de laureaten 

Wim Vanacker en Veerle Gevaert is de eerste prijs een 

beloning voor hun inzet, creativiteit en durf. In totaal 

dienden immers 411 deelnemers vanuit heel België hun 

ondernemingsplan in voor de wedstrijd.  

 

De jury heeft voor ...NOOZ gekozen vanuit de volgende 

sterktes.  

 

• Het originele karakter van ...NOOZ.   

• Het passende antwoord op de vraag van de markt. 

• Het businessmodel en de verwachte financiële rentabiliteit. 

• Het profiel van het team en haar capaciteit om het project tot een goed einde 

te brengen. 

• De levensvatbaarheid en het potentieel van het project of de onderneming. 

• De ondernemersgeest van het managementteam. 

 

...NOOZ staat voor ontspannen en genieten, op een unieke manier en met alle 

zintuigen, precies zoals jij het wilt. Dat kan alleen in alle rust, vrijheid, vertrouwen 

en privacy, samen met de persoon die voor jou heel veel betekent. 

 

Wij melden: NOOZ wint eerste prijs “Enterprize Business Plan”-wedstrijd 2006



 

Wat is …NOOZ ? 

Wat is …NOOZ ? …NOOZ vernieuwt het concept ‘relaxatie’. De relaxatiemarkt groeit 

10% per jaar: de werkdruk neemt toe, mensen worden zich bewust van hun eigen 

persoonlijkheid en zoeken nieuwe ervaringen om puur te ontspannen. Het project 

…NOOZ is het antwoord hierop en introduceert daarom unieke relaxatieconcepten 

‘made in Belgium’, zoals NOOZhome, NOOZmobil, NOOZgoods, een eigen lettertype en 

een nieuw internetconcept vanuit meer dan 45 eigen internetsites. Alle concepten 

heeft NOOZ meteen volledig gedeponeerd zodat het project kan starten als een 

unieke, professionele onderneming. 

Klanten vinden vlot de weg naar het eerste NOOZhome, een experimenteel lab dat de 

nieuwe concepten toetst aan de markt. Vooral de NOOZduomassage en de 

NOOZbubbles blijken de hemel op aarde te zijn. Ze vinden - met zijn tweeën - rust, 

vrijheid en privacy in hun privécocon in een minimalistische villa in de Antwerpse 

Kempen. Een cocon omringd door stijlvolle gastvrijheid, een rustgevend interieur en 

de natuur. 

In de toekomst gaat NOOZ op verplaatsing in de NOOZmobil, een privécocon op wielen 

voor een duomassage waar de klant het wil: aan de zee, in de bossen, in de polders, 

op de heide, … 

Wil de klant de NOOZ-ervaring verlengen of schenken? Aan de hand van NOOZgoods 

kan hij binnenkort zijn relaxatie-ervaring verlengen. NOOZgoods zijn nagelnieuw: de 

eerste prototypes en de strategie voor de marktlancering zijn net klaar. 

Omdat de klant kiest uit een pracht aan kleuren, aroma’s, smaken, audio, gevoelens, 

tijden en locaties is zijn relaxatie een unieke persoonlijke belevenis. Daarom verhoudt 

NOOZ zich -metaforisch - tot relaxatie als “Cirque du Soleil” tot circus. 



 

Wie zijn de mensen achter NOOZ? 

Aan de basis van NOOZ staan Wim en Veerle. Wim 

Vanacker, van opleiding burgerlijk ingenieur, vond zijn 

tweede natuur in relaxing. Veerle Gevaert behaalde het 

licentiaatsdiploma lichamelijke opvoeding aan de 

KULeuven en specialiseerde zich verder in aroma-

therapie. Samen delen ze een nooit geziene passie voor 

gastvrijheid en relaxing. Het succes van hun ...NOOZ-

concept is gebaseerd op twee stevige pijlers: 

 

• uniek teamwork en perfecte complementariteit. 

• de juiste coaching, partners en expertise. 

 

Uniek teamwork en perfecte complementariteit  

voor een sublieme zintuiglijke ervaring. 

 

Wim en Veerle hebben zich samen gespecialiseerd in relax- en vierhandenmassages. 

Vanuit concrete marktbehoeftes ontwikkelden ze daarna hun eigen NOOZduomassage. 

Een massage “made in Belgium”, afgestemd op onze eigen cultuur en wensen. Een 

unieke, persoonlijke belevenis waarbij alle zintuigen op een onvergetelijke manier 

worden geprikkeld. In alle privacy en bovendien samen met iemand die voor jou heel 

veel betekent. 

 

Wim en Veerle: 

“Als we zelf vakantie nemen, verwachten we altijd waar voor ons geld. 

Daarom bieden we onze gasten graag het allerbeste. 

We streven ernaar om hun verwachtingen telkens weer te overtreffen!” 

 



 

De juiste coaching en expertise 

maken NOOZ voor iedereen toegankelijk. 

 
Wim en Veerle willen IEDEREEN de kans geven te genieten van een NOOZ-ervaring. 

Om dat te bereiken, omringen ze zich met zeer bekwame specialisten. Dynamische 

mensen die perfect complementair zijn en altijd klaarstaan om NOOZ verder uit te 

bouwen, waaronder:  

• experten in relaxatie,  

• sfeercreators,  

• productdesigners die hun sporen al verdienden bij Coca-Cola experimental lab, 

Samsonite, Delsey, Ikea, enz. (Vorig jaar nog werd het team uitgeroepen tot de 

'meest beloftevolle' designers van het jaar en geselecteerd door 

DesignVlaanderen.), 

• internetdesigners die ondermeer de FWA-award gewonnen hebben (Flash 

Website Award op internationaal niveau),  

• een gerenommeerd accountancybureau,  

• ervaren copywriters 

 

Het NOOZ-ondernemingsplan werd bovendien grondig doorgelicht en goed bevonden 

door vele topmanagers en coaches uit verschillende sectoren, waaronder de VLAO 

(Vlaams Agentschap Ondernemen). 

Voor meer informatie: 

 

Contact NOOZ 

Wim Vanacker - E-mail: wim.vanacker@nooz.be 

Tel.: 014 50 20 53; GSM: 0476 48 41 00 

www.nooz.be 

www.relaxweekend.be 



 

Over Enterprize 

Enterprize is de nationale ondernemingsplanwedstrijd die de ondernemersgeest tracht 

aan te moedigen en de oprichting en ontwikkeling van nieuwe bedrijven wenst bij te 

staan.  

Enterprise is een samenwerking tussen Business Angels Connect, de Vlerick Leuven 

Gent Management School en de Beurs Ondernemen. 

Tal van partners ondersteunen Enterprize waaronder het Vlaams Gewest, Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest:  

• Fientje Moerman, Vlaams Minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, 

Innovatie en Buitenlandse Handel.  

• Benoît Cerexhe, Brussels Minister van Tewerkstelling, Economie en 

Wetenschappelijk Onderzoek. 

• Jean-Claude Marcourt, Waals Minister van Economie en Tewerkstelling. 

Enterprize werd opgericht in 2003 in opvolging van het Fonds Jonge Ondernemers van 

de Koning Boudewijnstichting.  

 

Contact Enterprize 

Evelyne Heyvaert - E-mail: eh@eebic.be  

Tel.: 02 529 59 06; GSM: 0477 59 65 37  

www.enterprize.be  

 
 


