
Prijs halveren, omzet verdubbelen 

 
Onlangs werd ik gebeld door Radio 6 om iets te vertellen over de doorstart 

van Free Record Shop. In dat interview stelde ik dat de drukte in de 

winkels vanwege de 50% kortingsactie aangeeft, dat mensen nog wel 
fysiek product willen kopen, mits de prijs flink wordt verlaagd. Die stelling 

zal ik wat toelichten. 
 

Te vaak worden oude schoenen weggegooid voordat er nieuwe zijn (of 
voordat die goed zijn ingelopen). De cd is een goed voorbeeld. Die wordt 

door journalisten al jarenlang weggezet als ‘ten dode opgeschreven’. Dat 
zal op termijn wel zo zijn, maar ten dode opgeschreven is nog niet dood. 

Sommigen gaan zelfs zover om de cd nu al als ‘niet meer van deze tijd’ te 
bestempelen. Dat is natuurlijk onzin. 

 
In Nederland komt 70% van de omzet van de muziekindustrie nog steeds 

voort uit de verkoop van fysiek product (hoewel ik me uiteraard realiseer 
dat met die 70% niet meer hetzelfde bedrag gemoeid is als begin deze 

eeuw) en Free Record Shop maakte ten tijde van de 50% kortingsactie 

bekend ‘kerstomzetten’ te draaien. Kortom: natuurlijk vindt er een 
verschuiving plaats van bezit naar toegang en van fysiek naar digitaal 

(samengevat: streaming), maar een juiste prijsstelling kan de 
levenscyclus van de cd (lees ook: dvd, game, boek…) nog best verlengen. 

Sterker: de industrie kan het zich op dit moment nog helemaal niet 
veroorloven om al afscheid te nemen van tastbare dragers. Daarmee 

zouden ze hun eigen businessmodel te zeer ondermijnen. 
Ik begrijp het beleid om muziek in toenemende mate nog slechts digitaal 

aan te bieden; de ‘schapruimte’ is op internet nu eenmaal vele malen 
groter dan in een winkel. Minder fysiek aanbod leidt echter wel tot minder 

zichtbaarheid en dus minder afname. Andersom geldt misschien ook dat 
heel veel digitaal aanbod zonder duidelijke ‘bewegwijzering’ eveneens leidt 

tot minder afname. Een catch 22… 
 

Ik denk dan ook dat het nog zeker enkele jaren mogelijk moet zijn om 

fysiek product te blijven verkopen. In mijn optiek vooral in het budget- en 
het topsegment (limited editions). Low price als impulsartikel, omdat het 

de moeite teniet doet die je moet doen om al die tracks zelf op te zoeken 
en binnen te harken (zeker voor de freaks die deze ook nog op een cd’tje 

od dvd’tje willen branden en van een hoesje willen voorzien); top price 
voor de echte fans, die voor de toegevoegde waarde van een fraaie 

verpakking of exclusieve extra’s gaan. 
 

In dat opzicht bevreemdt me de keuze van Free Record Shop om zich 
vooral te gaan richten op het middensegment: de hot items. Althans, als 

daarmee het fullprice hitrepertoire bedoeld wordt, want ik denk dat dat 
juist bij uitstek digitaal geconsumeerd zal gaan worden. Maar toegegeven: 

dat zeg ik zonder inhoudelijke wetenschap van de daadwerkelijke plannen 
van de keten. En ik weet dat de mensen die die plannen nu vormgeven te 
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slim zijn om hun naam (en geld) te koppelen aan een op voorhand 

kansloze formule. Ik ben ervan overtuigd dat het resterende deel van Free 
Record Shop met de juiste insteek nog zeker een aantal jaren 

bestaansrecht heeft. In die tijd moet het geïnvesteerde geld minstens 

worden terugverdiend. Als een halvering van de prijzen resulteert in een 
verdubbeling van de verkopen, is dat een stap in de goede richting. 

 
Maar Free Record Shop kan natuurlijk niet op eigen houtje in de prijzen 

snijden. Dat zal de industrie dan ook moeten doen richting Free Record 
Shop (met alle precedenten van dien richting andere (r)etailers). En de 

Nederlandse industriepartijen op hun beurt zullen daarvoor toestemming 
nodig hebben van hun internationale hoofdkantoren. Zo’n prijsverlaging 

zou eigenlijk wereldwijd moeten worden doorgevoerd, want anders zou 
Nederland een wel heel geliefd doorvoerstation van 

entertainmentproducten voor de rest van de wereld worden. 
Het is maar de vraag of de huidige businessmodellen zo’n drastische actie 

al aankunnen en of een internationale beslissing daarover op tijd komt 
voor Free Record Shop. Zeker nu die slechts doorgaat met 37 tot 48 

Nederlandse winkels (een derde van het aantal van voor het faillissement) 

en dus een stuk minder belangrijk wordt voor de industrie. 
 

Daar komt bij dat het beleid van ‘hot repertoire erin, uncool repertoire 
eruit’ ook een voorbode lijkt van een strikter retourbeleid. Er zijn veel 

dingen te zeggen voor en tegen retourrecht. Het kan ‘inladingen’ en dus 
zichtbaarheid verhogen, beperkt doorgaans de marge van de retailer; 

anderzijds: wie is nu de ondernemer? Maakt recht van retour winkeliers 
niet lui? Feit is echter dat dit al sinds jaar en dag een heikel punt is in 

onderhandelingen tussen leveranciers en afnemers. Dat zal in dit geval 
niet opeens heel anders zijn. Er zal de industrie veel aan gelegen liggen 

dat de resterende Free Record Shops succesvol worden, maar hoeveel? 
Dat zal de komende periode blijken… 
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