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‘more home, less house’
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concept
Het idee van Loods 5 is ontstaan in 1999 in Haarlem. De eerste winkel van
4.000 m2 is geopend als eerste Factory Outlet in Nederland. De industriële
look, een handelsmerk van Loods 5, vindt zijn oorsprong in de oude Bruynzeelpanden in Zaandam, waar de eerste winkel gevestigd is. Ondertussen
is Loods 5 gegroeid tot 80.000 m2 gefaciliteerde verhuur verdeeld over 3
woonwarenhuizen (en één retailcomplex (pag. 12)). De ruimten worden
ingevuld door deelnemende leveranciers, die een divers en compleet aanbod
van interieur- items aanbieden onder één dak. De combinatie van merken
en merkloos, betaalbaarheid en veelzijdig aanbod zorgen voor avontuurlijk
winkelen.

sinds 1999 • 80.000 m2 • 3 woonwarenhuizen
• 150 deelnemers • avontuurlijk winkelen

ideeën

Met 100.000 artikelen, 100 presentatieruimtes en een inspiratieteam van 10
stylisten, ontstaan er ontelbaar veel ideeën.
Genoeg om halfjaarlijks een magazine, dagelijks diverse social media en een
wekelijkse nieuwsbrief te vullen met nieuws, do-it-yourselfs, inspiratie en een
unieke mix van stijlen.

unieke presentaties • creatief team •
eigen media • 100.000 ideeën • unieke mix

eigen

Eigenheid maakt Loods 5. De mentaliteit van het aanpakken en zelf doen,
heeft ervoor gezorgd dat Loods 5 eigen technisch beheer, een eigen horecaformule, diverse huismerken, eigen kunst- en designafdeling, een eigen
creatief team en een eigen helpdesk heeft; kortom een eigen signatuur. Een
bedrijf van Hollandse bodem met een internationale blik.

eigenheid • unieke werkwijze • duidelijke
signatuur • zelfstandige bedrijfsvoering •
internationale blik

winkels

De Loods 5 winkels zijn grootschalige, unieke panden op perifere, makkelijk bereikbare locaties, voorzien van een grote hoeveelheid gratis parkeerplaatsen. Panden in eigen beheer met een unieke routing, die leidt langs een
enorme diversiteit van aanbieders van interieuritems, die gezien, gevoeld,
geroken en beleefd mogen worden en uiteindelijk cashless afgerekend kunnen worden via één centrale checkout.

veelzijdig aanbod • toegankelijk •
beleving • cashless • centrale checkout

webshop

Sinds 2012 verkoopt Loods 5 ook online. Op een creatieve en inspirerende
manier wordt een deel van het gevarieerde aanbod van een selectie van
deelnemers gepresenteerd. Net zoals in de winkels wordt er afgerekend via
één centrale checkout. De consument wordt geïnspireerd en kan die inspiratie direct in huis halen door een bestelling te plaatsen. Bovendien maakt
de webshop artikelen van Loods 5 voor een breed publiek bereikbaar.
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groot aanbod • groot bereik • gemak •
service • bereikbaar

WINKELS

AMERSFOORT

SLIEDRECHT

ZAANDAM
nieuwe locaties duiven en maastricht worden in 2018 verwacht
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WINKELS

Bezoekers		

gemiddeld per week		

totaal

AMERSFOORT		11.834					627.227
SLIEDRECHT		5.367						284.426
ZAANDAM			7.624						404.077
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WEBSITE

75.000 unieke bezoekers per week
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merken

Diverse bekende merken worden bij loods 5 verkocht. onder andere:
Vitra
Kartell
Hay
Muuto
Normann Copenhagen
Iittala
Artemide
Flos
Pols Potten
Arper
Design Letters
Emu
Fatboy

Fest Amsterdam
Fermob
Ferm Living
Frandsen
Foscarini
Houe
Menu
Norr11
Serax
Tonone
Vroonland
Weltevree
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branding

shoppers & kunststof tassen

De iconische loods 5 shopper in het wild
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PRINT

halfjaarlijks magazine - 124 pagina’s - 100.000 stuks per uitgave

minimagazines tbv diverse afdelingen - 30.000 stuks per uitgave
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instore branding

diverse prijs- en informatiekaarten

cadeaukaart - 65.000
				

cijfers 2016
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instore branding

horecaconcept Loods 5 lekkers
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adverteren outdoor

aantal keer per jaar diverse landelijke campagnes - snelweg - stad
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adverteren print

campagnes en advertenties in vooraanstaande bladen. onder adere:
linda
&c
parool/ps
fd
volkskrant
vtwonen
eigen huis & interieur
zus
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adverteren print

IM advertenties in diverse landelijke dagbladen
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adverteren print

advertenties in diverse landelijke dagbladen
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ONLINE
Slapen

Campaign Preview

HTML Source

Plain-Text Email

Details

Het laatste nieuws van Loods 5
Bekijk online

MEUBELS

ACCESSOIRES

BLOG

Goedemorgen! Heb jij goed geslapen?

Misschien tijd om toch eens een kijkje te nemen bij ons! In iedere Loods 5 winkel vind je
een prachtige collectie bedden, matrassen en alles wat erbij hoort! Plus de adviseurs die je
precies kunnen vertellen wat er bij jou en jouw wensen past.

Diverse social media
SHOP X5 WOOD

SHOP SLAPEN

SHOP KUSSENS & PLAIDS

Instagram

130.000

Facebook

78.000

pinterest

21.000

twitter 		

11.500

Is jouw stijl basic met een stoere touch,
Scandinavisch minimalistisch of juist
barok met een klassieke inslag? Voor
iedere stijl vind je bij Loods 5 Slapen wel
een bed, plus alle bijbehorende
accessoires, die ervoor zorgen dat jouw
slaapkamer een droomkamer wordt.

BEKIJK HET MINIMAGAZINE

AMERSFOORT

SLIEDRECHT

ZAANDAM

april 2017
Het laatste nieuws van Loods 5
voorkeuren veranderen of uitschrijven
Copyright © 2017 Loods 5, all rights reserved.

nieuwsbrief - 37.000 abonnees
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prijzen & awards

woonbeurs 2009 - beste stand
woonbeurs 2010 - beste stand - genomineerd
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op tv

styling set rtl koffietijd

styling set linda’s zomerweek
diverse andere producties voor
televisie
Eigen Huis & Tuin
Junior Songfestival
nieuwe Buren
all in kitchen
staatsloterij

radiocommercials
campagne skyradio			
campagne radio 538		
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IN DE MEDIA
Van halletje met b-keuze meubels naar woonwinkelimperium
Van outlet winkel ‘in een halletje’ in Zaandam tot
woonwinkel met tienduizenden vierkante meters.
Loods 5 gaat een vierde vestiging openen in Maastricht. “En dan de grens over? Poeh, dat zou wel
gaaf zijn.”

Loods 5 begon als outlet winkel voor de verkoop
van oude collecties en b-keuzes in 1999. De oprichters, vrienden van Schnitger, wilde een winkel in
Amsterdam op een plek dat de ‘vijfde loods’ heette.
De gemeente krabbelde volgens hem op het laatste
moment terug en het pand kreeg een andere bestemming. In Zaandam wisten ze nog wel een plek.

Fauteuils, bedden, kaarsen, lampen, theedoeken,
sierkussens en designstoelen: je kunt het zo gek niet
bedenken op woongebied of het is te koop bij Loods
5. In de enorme panden, -Sliedrecht is met 15.000
vierkante meter het kleinst -, verkoopt deze winkel
alles op het gebied van wonen van 250 verschillende
labels.

Het concept sloeg aan en er kwamen vestigen bij in
Sliedrecht (2007), Amersfoort (2015) en straks Maastricht. “En dan misschien nog een. Met vijf winkels
hebben we Nederland dan wel gedekt.” En de grens
over? “Poeh, dat zou wel echt heel gaaf zijn maar zo
ver zijn we nog niet.”

Het concept is, simpel. Voor een kleine 250 euro per
vierkante meter huren fabrikanten, importeurs en
groothandelaren een unit, die van elkaar gescheiden
zijn met schotten. Over de verkochte producten wordt
een commissie van tien procent gevraagd.

Focus

De focus ligt voorlopig op groei binnen Nederland.
Loods 5 heeft 200 mensen in dienst. Er wordt volop
geïnvesteerd.

3 winkels, 1 miljoen klanten

“Wij faciliteren het gebouw, doen de marketing en
regelen de verkoopsystemen, het personeel, de website”, vertelt commercieel directeur Diederick Schnitger. Over exacte omzetcijfers wil hij geen uitspraken
doen maar wel dat deze om en nabij de vijftig miljoen
euro liggen. “We groeien hard, al is die groei door de
economische crisis minder hard dan gehoopt. Meer
dan een miljoen bezoekers doen onze winkels per jaar
aan.”

“Door de crisis zijn we minder hard gegroeid dan gehoopt”. Voordeel van die crisis was wel dat het pand
in Amersfoort vanwege lagere kosten gebouwd kon
worden.
Schnitger merkt dat de economie groeit en de huizenmarkt is opgekrabbeld. “”Er wordt volop frisse handel
gekocht en iedereen is weer vrolijk.”

En dan is er nog de webwinkel, die vrij recent pas van
start ging. “De fysieke winkel is onze core business.
Daar zien we de bezoekersaantallen alleen maar toenemen. Het bleek bovendien nogal een uitdaging om
wat wij in de winkel doen te vertalen naar online.”
De webshop is volgens Schnitger vooral een ‘extensie’
van de winkel. “Klanten die bijvoorbeeld in de winkel
vier eettafelstoelen hebben gekocht, er thuis achter
komen dat er ruimte is voor zes en dan nog twee
bijbestellen.”

RTLZ November 2016
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Wat is de succesformule van Loods 5?
Loods 5 begon zestien jaar geleden in een oude
fabriekshal in Zaandam. Destijds een noodlocatie,
nu een woonwinkel van 23.000 vierkante meter. Wat
is hun succesformule?
Er zijn dingen waarvan ik denk: wie koopt dat nou? en die vliegen de deur uit. Ik heb hier al snel geleerd
dat smaak heel verschillend is.” Diederick Schnitger
(39), commercieel manager van Loods 5, bukt en
raapt een voor bezoekers onzichtbaar stofje op. Hij
wijst naar buiten, naar een pand dat voor de helft
gesloopt is. Er zijn plannen voor een Ikea Zaandam.
Een geduchte concurrent? “Nee hoor, laat maar
komen.”
In 1999 begonnen de twee eigenaren Hugo Hess en
Robert Rulof - die liever de mouwen opstropen en een
muurtje timmeren dan met de media praten - met
vierduizend vierkante meter in een oude loods op een
terrein langs de snelweg in Zaandam. Inmiddels is
Loods 5 uitgegroeid tot 23.000 vierkante meter aan
meubels en interieur, met gemiddeld zo’n half miljoen
bezoekers per jaar.
Indoorkartbaan
“Toen we net open waren, kon je je kinderen naar
school brengen en hier een goed rondje maken,
om ze vervolgens om twaalf uur weer op te halen.
Dat kan nu echt niet meer als je alles wilt zien,” zegt
retailmanager Charlotte Eversdijk (58), die al vijftien
jaar bij Loods 5 werkt. Inmiddels zijn een tweede en
derde filiaal geopend in Amersfoort en Sliedrecht, en
een vierde staat op de planning: ook Duiven, vlak bij
Arnhem, is als alles volgens plan loopt halverwege
2017 een Loods 5 rijker.
In het restaurant op de eerste etage, waar je neerkijkt op verschillende hallen, wordt teruggeblikt op de
beginjaren. “Toen we hier net zaten, was dit nog het
restaurant van een oude indoorkartbaan. Beneden
werd rondgereden, tijdens onze koopavond kon je de
banden horen piepen,” vertelt Schnitger, die veertien
jaar geleden bij het bedrijf begon. “Toen reed ik nog

op de vrachtwagen en als er niets te doen was, maakte ik de tosti’s.”
Elk lakje zelf
De oorspronkelijke locatie voor een factory outlet voor
meubels en interieur was het voormalige Storkterrein in de Czaar Peterbuurt in Amsterdam. Toen dat
plotseling niet mogelijk bleek, moest de gemeente op
zoek naar een andere plek. Zo kwamen ze uit in Zaandam, waar nog een oude fabriekshal leegstond. Betekent een loods tegenwoordig een factor voor succes,
destijds was het een noodlocatie. Eversdijk: “Hugo en
Robert hebben het hele Bruynzeelpand verbouwd. Elk
steentje in handen gehad, elk lakje zelf gedaan.”
De mannen hadden een andere formule voor ogen
dan de reeds bestaande meubelwinkels en outlets. Zo
moest het geen Ikea zijn waar alleen een eigen merk
wordt verkocht, maar ook geen meubelboulevard
waar je verschillende winkels in hetzelfde pand vindt.
Toegankelijk
Bij Loods 5 konden verschillende o
 ndernemers hun
spullen verkopen in een eigen unit. Loods 5 kreeg een
commissie per transactie. “Die spelregels zijn niet veranderd, alleen wat meer aangekleed,” legt Schnitger
uit. “Elke unit, het zijn er nu honderdvijftig, wisselend
van twaalf tot tweeduizend vierkante meter, heeft een
eigen sfeer en een eigen collectie. Wij zorgen voor
het personeel, de ruimte en dat het zo toegankelijk
mogelijk is voor de bezoekers. Want dat is uiteindelijk
wat we aan de deelnemers verkopen: doorloop. Een
dak boven je hoofd, gas, water, licht: dat is allemaal
leuk, maar er moeten wel mensen komen.”
“Die eerste dagen, als om tien uur de winkel opende,
dacht iedereen: zal er wel iemand komen?” vertelt
Eversdijk. “Maar na de bekenden, vrienden en familie
stonden de gangpaden eigenlijk al snel vol.”
Ook bij Amersfoort was het vooral door de gekozen
locatie spannend of er bezoekers zouden komen. “Het
was een grasveldje langs de snelweg. Die plek is, mid-
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den in de retailcrisis, gekozen op gevoel en er stond
al een Ikea. Het zou winkel nummer drie worden; de
winkel die je op de kaart kan zetten.”
Ideeën opdoen
Dat is gelukt. Het gaat goed met Loods 5, en dat is
volgens Schnitger onder meer te danken aan de mix
en de toegankelijkheid. “We zoeken niet de extremen
op, maar zitten aan de toegankelijke kant van het
hogere segment. Zo heb je de Eames Lounge Chair.
Die vindt iedereen helemaal fantastisch, maar die
verkopen we hier niet. De wat duurdere stoelen die we
wel hebben, kun je meteen mee naar huis nemen.”
“En het is niet alleen design, niet alleen vintage; het is
een combinatie van verschillende dingen. De vintage
kun je bij ons prima naast een nieuwe designstoel en
een geïmporteerde strak eikenhouten tafel vinden.
Hier kun je alles zelf bij elkaar zoeken en je eigen
sfeer maken. In een Loods 5-interieur vind je ook een
Ikea-stuk en de oude meuk van thuis. Dat kan prima,
het is niet of het één of het ander.”

tevredenheid. “Voor een bedrijf als het onze moet je
achter de schermen behoorlijk wat regelen. Het is een
speerpunt om dat serviceniveau goed te krijgen, maar
het is ook best lastig. Je spreekt altijd namens anderen, namens je ondernemers. Zij kopen het product
in, maar wij moeten er advies over geven of er een
garantiebepaling op loslaten.”
Vierde vestiging
“Maar ik vind dat we op de goede weg zijn. Zo proberen we beter bereikbaar te zijn. Mensen werken
natuurlijk hard, dus je moet ons ook ‘s avonds kunnen
bereiken per mail of twitter. Daar gaan we in mee,
maar we zijn geen KLM of Ikea. We zitten niet met
driehonderd man op een callcenter de hele dag mee
te denken. Dat gaat niet.”
Het blijft volgens de twee spannend, het openen van
een vierde vestiging. “We zijn de Hema niet. Overal
zijn we een beetje opnieuw het wiel aan het uitvinden,”
zegt Schnitger. “Er is vast wel een boek waarin staat
hoe je dat hoort te organiseren, maar wij willen het
toch op onze eigen manier doen. Om dat gevoel van
zestien jaar geleden - handen uit de mouwen en we
schilderen zelf wel even de gangpaden met z’n allen
- óók in een gloednieuw pand in Duiven uit te stralen.”
Eversdijk: “We willen niet pretenderen de beste te zijn.
Wel de leukste.”

Daarnaast is de sfeer belangrijk, zegt Eversdijk. “Het
moet een plezier zijn om hier te zijn, om gewoon rond
te kijken, sfeer te proeven, ideeën op te doen. ‘Kom
maar binnen, leuk dat je er bent.’ Ook al koop je niets,
dan heb je het maar gezien. Sjouw maar met een stoel naar een tafel en ga er rustig bij zitten, rommel een
eind aan, twijfel maar. Sta er voor en neem je beslissing, zonder dat een verkoper in je nek hijgt.”
Service
Je kunt je afvragen, bij het zien van een aantal reviews op de Facebookpagina, of het allemaal niet te
hard is gegaan. Zo lijkt de service af en toe te wensen
over te laten. Schnitger: “Over het algemeen is iedereen heel erg enthousiast. Maar ook wij merken dat als
je groter wordt het aantal klachten en opmerkingen
groeien.”
Ruilen zou volgens hem vanzelfsprekend moeten zijn
en geld terugkrijgen moet kunnen. En dan is er het
internet, waar iedereen zich kan laten horen bij on-

Illustratie: Ilona Gerretsen Barata voor Parool

parool april 2016
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loods 5 maakt alle winkels ‘cashless’
Woonwarenhuisketen Loods 5 accepteert sinds
maandag niet langer contante betalingen. Klanten
kunnen in de winkels alleen nog maar pinnen, of
betalen met een creditcard of cadeaukaart.

Bigger is better in deze bomvolle
Amersfoortse woonbazaar
Loods 5 begon ruim vijftien jaar geleden in Zaandam. Inmiddels is er een derde loods, in Amersfoort.
Genoeg voor een hele dag meubelstruinen
Het is eigenlijk een simpel concept: koop een grote
loods op een goed bereikbare locatie en verhuur die
aan gespecialiseerde winkeltjes, fabrikanten en importeurs in meubels en lifestyle, die vaak minstens zo
scherp inkopen als een grote winkelketen.

Het besluit is genomen na een succesvolle pilot in
de vestiging in Amersfoort, laat commercieel directeur Diederick Schnitger weten. Die winkel werd twee
maanden geleden geopend. “Ik denk dat nog geen
half procent van de klanten er een probleem mee
heeft”, stelt hij in het Algemeen Dagblad.
De belangrijkste reden om cash te weigeren is de
veiligheid van het personeel. Het risico om overvallen
te worden is volgens Schnitger namelijk aanzienlijk
minder. Daarnaast wil Loods 5 door ‘cashless’ te gaan
minder aantrekkelijk zijn voor inbraken. Zo werd bij
zijn winkel in Sliedrecht onlangs nog geld gestolen,
vertelt hij. “Als je kijkt naar waar geboefte nog contant
geld kan halen, dan zijn het toch vaak dit soort grote
winkels langs de snelweg of benzinepompen.”
Cash is volgens Schnitger weliswaar een wettig
betaalmiddel, maar is het aan de retailer zelf om te
beslissen of het geaccepteerd wordt. De Consumentenbond is er echter niet blij mee, laat een woordvoerder weten. Die organisatie ziet liever dat consumenten de keuze hebben. “Het zijn volgens mij toch
vooral de kleinere zaken die kwetsbaar zijn als het
gaat om overvallen.’”

Loods 5 begon ruim vijftien jaar geleden in Zaandam,
in 2007 volgde Sliedrecht en nu, ondanks de crisis
en de opkomst van internetwinkels, is er een derde,
zelfgebouwde, loods in Amersfoort.
En bigger is better: het aanbod op de 18.000 vierkante
meter winkel is groot en divers, van broodtrommel
tot boekenkast, van geurkaars tot bank. Antiquariaten
bieden prachtige scheepskisten en roestige lampen,
even verderop juist kleurrijk Zuiver-interieur. Genoeg
voor een hele dag meubelstruinen. Pauzeren kan in
de lunchzaak met een kop koffie, een sandwich, salade of stuk appeltaart.
Loods 5 heeft ook enkele eigen huismerken, die een
basisvariant bieden van veel A-merkproducten, zoals
servies van Blond-Amsterdam of Vitra-stoelen. En het
vult het assortiment aan, zodat het lijkt alsof Loods 5
alles heeft wat je kunt bedenken.
Bijzonderheden: In een interieur hoort ook beeldende
kunst, dus heeft Loods 5 foto’s en kunstprints voor
aan de muur. En een grote keuze uit StoryTiles, kleine
verhaaltjes op Hollandse witjes (tegels), geschilderd
door Marga van Oers.

retailnieuws juli 2015
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Garantie tot de voordeur, daar komt Loods 5 niet meer mee weg
Deze week opende Loods 5 zijn derde vestiging.
„We zijn volwassener geworden.”
Wie rondstruint in Loods 5 waant zich op een antiekmarkt en in een luxe designwinkel tegelijk.
Duizenden vierkante meters winkeloppervlak met
honderdduizenden producten voor in en om het huis.
Kaarsenstandaards, houten kratjes, vintage meubels,
designstoelen, boeddhabeelden, keukengerei en een
eindeloze hoeveelheid kussens. Maar ook banken,
tuinmeubels en keukens en een kunstafdeling.
De formule waarmee woonwarenhuis Loods 5 in
1999 is opgericht: je neemt een enorm pand en
je verhuurt ruimte aan fabrikanten, importeurs en
groothandelaren die zo hun eigen ‘winkel’ kunnen
runnen. En van wat zij verkopen, vraag je 10 procent
commissie.
Het concept slaat aan. Afgelopen maandag is de
derde winkel geopend in Amersfoort. De overige
winkels zitten in Zaandam en in Sliedrecht. De winkel
in Amersfoort, die zo’n 14 miljoen euro aan investeringen heeft gekost, is het eerste nieuwbouwpand
van Loods 5 en zit qua grootte tussen Zaandam en
Sliedrecht in. „Oude fabriekspanden lenen zich goed
voor ons concept, maar die vind je niet overal”, zegt
commercieel directeur Diederick Schnitger (38). Pal
naast de A1 is de afgelopen maanden een reusachtige winkeldoos verrezen, met een metershoge 5 op
het dak, goed te zien vanaf de Rijksweg.
Loods 5 ging ruim vijftien jaar geleden van start in
een oude industriële loods, een voormalige Bruynzeelhal in Zaandam. Eigenlijk zou de winkel in Amsterdam komen, zegt Schnitger. Hij is een vriend van de
oprichters en is vrijwel vanaf het begin bij Loods 5
betrokken. Hugo Hess en Robert Rulof, de bedenkers,
hadden een pand in het Storkgebied op het oog dat
de ‘vijfde loods’ heette. „Op het allerlaatste moment
krabbelde de gemeente terug en kreeg het pand een

andere bestemming”, zegt Schnitger. „Maar, zeiden
ze, we weten nog wel een halletje voor jullie in Amsterdam-Noord. Dat bleek Zaandam te zijn.” In 2007
opende Loods 5 zijn tweede vestiging in Sliedrecht, in
een voormalige Ikea.
De deelnemers – fabrikanten, importeurs en
groothandelaren – huren units voor 237,50 euro per
meter. Er zijn verschillende formaten. Meubelmerk
Zuiver heeft in Amersfoort ruim 400 vierkante meter,
een halve verdieping. Maar er zijn ook winkelunits van
10 vierkante meter, zoals voor de aanbieder die alleen
maar ansichtkaarten verkoopt. De units zijn van
elkaar afgescheiden met schotten.
Loods 5 heeft ruim tweehonderd werknemers in
dienst. In de winkelunits staat personeel dat de
deelnemers meebrengen. Zij zijn zelf verantwoordelijk
voor het prijzen van artikelen, het vullen van schappen
en het helpen van klanten. „De deelnemers moeten
zelf hun best doen”, zegt Schnitger. „De afspraken zijn
duidelijk: wij gaan niet iedere dag hun unit bijhouden.
Als die eruit ziet alsof er een bom is ontploft, verkopen ze niets.”
Het afrekenen gebeurt bij de centrale Loods 5-kassa.
Iedere week krijgen de deelnemers hun omzet, minus
de commissie, uitbetaald.
In het woonwarenhuis neemt horeca een belangrijke
plaats in, getuige de ruimte die ervoor in Amersfoort
is uitgetrokken. Loods 5 exploiteert de restaurants –
met taarten, salades en broodjes – zelf. De inrichting
bestaat uit meubels die in de winkel staan.
Hoewel het concept in grote lijnen hetzelfde is gebleven, is Loods 5 sinds de oprichting wel volwassener
geworden, zegt Schnitger. „In het begin waren we een
outlet, waar deelnemers hun overblijfselen verkochten. Intussen zijn we het niveau van een Leen Bakker
of Ikea ontstegen. Daarbij past niet dat je garantie
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geeft tot aan de voordeur, zoals we in het begin
deden. De klant kan producten nu terugbrengen of
ruilen. We proberen steeds meer service te bieden.
Daar investeren we fors in.”
Ook online doet Loods 5 zijn best. „Maar verwacht
niet dat wij ooit het niveau van een Wehkamp of Bol.
com halen. Wat die jongens doen, kunnen wij – met
onze schaalgrootte – nooit.”
Volgend jaar verwacht Loods 5 een omzet te behalen
van circa 60 miljoen euro. Dit jaar trekken de winkels
naar verwachting 850.000 bezoekers. Ondertussen
voert Loods 5 alweer gesprekken over uitbreiding in
Duiven en Maastricht.

nrc mei 2015
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