
Hampton Bays en JBC lanceren kindercollectie

JBC blijft zijn aanbod van “boetiekmerken” uitbreiden. De onbetwistbare Belgische 
marktleider op het vlak van kinderkledij lanceert nu een kindercollectie in samenwerking 
met Hampton Bays. Het resultaat is een op en top Belgische collectie die al even kwalitatief 
als creatief is.

“Klanten vroegen al jaren naar een kindercollectie van Hampton Bays,” zegt Isabelle Santens, Directeur Creatie 

Andres . “We hebben er lang over nagedacht hoe we dit het best konden aanpakken. Kinderkledij is een aparte 

business en wij hadden enkel ervaring met dameskledij. In onze zoektocht naar een geschikte partner, zijn we al 

snel bij JBC uitgekomen. Dit Belgisch familiebedrijf heeft een sterke knowhow opgebouwd in kinderkledij. Voor 

ons was het belangrijk dat de collectie helemaal de spirit van Hampton Bays zou uitstralen en dat ze betaalbaar 

én kwalitatief was. Dankzij JBC konden we al die factoren combineren.  We richten ons met deze kindercollectie 

vooral tot de Hampton Bays-vrouw met jonge kinderen die ook voor haar kids dezelfde stijl wil. Hampton Bays 

staat voor fun en freedom, een stijl die ook de kids aanspreekt. Met de damescollectie blijven we in de boetiek, 

de kindercollectie zal enkel bij JBC verkocht worden. De aanwezigheid van de Hampton Bays kindercollectie  

in 130 verkooppunten in België, zal onze naambekendheid zeker ten goede komen, vooral in Wallonië waar 

we minder sterk vertegenwoordigd zijn. Nieuw voor ons was de jongenslijn, dat was een uitdaging om de 

Hampton Bays spirit te vertalen op een mannelijke manier. Ons creatief team heeft voor deze collectie nauw 

samengewerkt met het team van JBC. Ik ben aangenaam verrast door het resultaat,” dixit Isabelle Santens.

Partnership tussen twee Belgische familiebedrijven

“Dit is een mooie samenwerking tussen twee Belgische familiebedrijven”, zegt Bart Claes, CEO van JBC. “Toen 

Isabelle Santens ons contacteerde, hebben we niet getwijfeld. Dit is een mooie win-win situatie voor beide 

bedrijven. Hampton Bays bereikt met zijn kindercollectie meteen 130 JBC verkooppunten in de Benelux en JBC 

heeft er een sterke Belgische kindercollectie bij die de diversiteit in onze winkels nog vergroot. Met Hampton 

Bays halen we een label binnen dat zich in het hogere middensegment bevindt en waarmee we een nieuw 

publiek kunnen aanspreken en ook ons trouwe klanten kunnen verrassen.”

“Deze samenwerking is inderdaad de perfecte match”, zegt Ann Claes, chief buying officer van JBC.

“JBC heeft veel expertise op het vlak van kindercollecties en Hampton Bays is een sterk Belgisch merk met een 

herkenbare stijl dat geëvolueerd is van stoer naar preppy met een knipoog.  Dit is een stijl die nog niet zo sterk 

aanwezig in ons kindergamma. We zijn heel selectief in de keuze van onze partners: een nieuwe collectie moet 

altijd iets toevoegen aan ons bestaande gamma en het plaatje moet ook kloppen. Zo zien we dat de sfeer en 

stijl van Hampton Bays helemaal terug te vinden is in de kindercollectie. Het “fun” karakter is sterk aanwezig. De 

collectie oogt BCBG met een  guitige noot. Door de mooie materialen en de vele details is deze collectie 10 à 20 

procent duurder dan de doorsnee JBC collecties, wat nog altijd heel democratisch is voor merkkledij.”

Over de collectie : Preppy met een twist

“Preppy met een twist vormt de rode draad doorheen de kindercollectie die qua kleuren en stijl veel raakpunten 

heeft met de volwassen collectie,” zegt Nienke Lambert, marketing coördinator van Hampton Bays. “De preppy 

look maakt deel uit van ons DNA maar onze collectie reikt verder dan deze stijl alleen. 
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PERSBERICHT 
Hampton Bays Kids for JBC

De kindercollectie Hampton Bays by JBC gaat van maat 104 tot 140 en omvat een jongens- en meisjeslijn met 

sterke totaallooks. De meisjescollectie bestaat uit jurken, rokken, pantalons, bloesjes, cardigans, truien en een 

kort jasje. Bijhorende mutsen, sjaals, collants en juwelen maken de look compleet.

De jongenslijn bestaat uit jeans, sweaters, hemden, mooie truien en cardigans en een coole blazer. Kortom, 

vlotte looks om het schooljaar in stijl te beginnen en geklede outfits om mama en papa te vergezellen op 

restaurant of op een feestje.

Hampton Bays by JBC zal vanaf 21 augustus in alle JBC winkels te koop zijn.

Voor verdere inlichtingen: 
www.jbc.be 
www.hamptonbays.be



TECHNISCHE FICHE 
Hampton Bays Kids for JBC

Cardigan (104-140) 27,50€

Jeanshemd (104-140) 27,50€

T-shirt (104-140) 14,90€

Broek met riem  
(104-140) 34,90€

Alles 100% katoen 

Cardigan (104-140) 27,50€

Jeanshemd (104-140) 27,50€

Broek met riem  
(104-140) 34,90€

Alles 100% katoen 

T-shirt (104-140) 17,50€

Jeanshemd (104-140) 24,90€

Broek (104-140) 29,90€

Riem 4,90€

Links: 
Cardigan (104-140) 29,90€

Souspull (104-140) 17,50€

Rokje (104-140) 34,90€

100% katoen 
Ketting 7,50€

Riem 4,90€

Rechts: 
Kleedje (104-140) 34,90€ 

100% katoen 
Souspull (104-140) 17,50€

Kousenbroek (104-140) 7,50€

Ketting 7,50€

Trui (104-140) 27,50€

Rokje (104-140) 34,90€

100% katoen 
Kousenbroek (104-140) 8,90€

Cardigan (104-140) 29,90€

Muts 14,90€

Sjaal 19,90€ 

Trui (104-140) 27,50€

100% katoen
Jeanshemd (104-140) 24,90€

Broek (104-140) 27,50€

Cardigan (104-140) 29,90€

Souspull (104-140) 17,50€

Rokje (104-140) 24,90€

Kousenbroek (104-140) 8,90€

Riem 4,90€

 



TECHNISCHE FICHE 
Hampton Bays Kids for JBC

Blazer (104-140) 49,90€

Hemd (104-140) 24,90€

100% katoen
Jeans (104-140) 34,90€

100% katoen 
Sjaal 12,50€

100% katoen

Trui (104-140) 27,50€

Hemd (104-140) 24,90€

Broek met riem  
(104-140) 34,90€

Alles 100% katoen

Kleedje  
(104-140) 34,90€

Broek  
(104-140) 27,50€

Souspull  
(104-140) 17,50€

Broek  
(104-140) 29,90€

Kousenbroek  
(104-140) 8,90€

Kousenbroek  
(104-140) 7,50€



TECHNISCHE FICHE 
Hampton Bays Kids for JBC

T-shirt  
(104-140) 17,50€

Cardigan  
(104-140) 29,90€

Riem 4,90€Sjaal 19,90€ 

Jeanshemd  
(104-140) 24,90€

Ketting 7,50€

Trui  
(104-140) 27,50€

Rokje  
(104-140) 24,90€



TECHNISCHE FICHE 
Hampton Bays Kids for JBC

Kousen (2 paar) 8,90€Muts 14,90€

Cardigan  
(104-140) 27,50€

Hemd  
(104-140) 24,90€

Jeanshemd  
(104-140) 27,50€

T-shirt  
(104-140) 14,90€

Kousen (2 paar) 8,90€ Trui  
(104-140) 27,50€



TECHNISCHE FICHE 
Hampton Bays Kids for JBC

Blazer  
(104-140) 49,90€

Broek met riem  
(104-140) 34,90€

Sjaal 12,50€ Kousen 4,90€

Hemd  
(104-140) 24,90€ 

Jeans  
(104-140) 34,90€


