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Bertus begon in 1971 als 
winkeltje aan de Nieuwe 
Binnenweg in Rotterdam; 
anno 2012 belevert het 
meer dan 1500 klanten in 
heel Europa vanuit een 
5500 m2 groot magazijn 
in Capelle a/d IJssel. Een 
groeiende distributeur in 
een krimpende markt.
DOOR: WERNER SCHLOSSER

Bertus Distributie is one-stop entertainmentshop
Nederlandse pop- en rockalbums van on-
der anderen Golden Earring(s), De Dijk, 
Boudewijn De Groot en Earth & Fire. De 
nieuwste toevoegingen werden onlangs 
op een bijzondere manier onder de aan-
dacht gebracht: Music On Vinyl bewerkte 
schilderijen van oude Hollandse meesters 
zodanig, dat het Melkmeisje haar platen-
collectie lijkt te ordenen en de heren van de 
Nachtwacht elkaar trots hun laatste aan-
kopen tonen. Van deze bewerkingen zijn 
posters, canvassen en ansichtkaarten ge-
maakt als pos-materiaal.  De acht albums 
zelf zijn in een gelimiteerde oplage op 
rood, wit en blauw vinyl uitgebracht.

Eigen bestelsysteem
Spin in het distributieweb van Bertus – en 
een unique selling point - is het eigen be-
stelsysteem BASplus. Ruim 95% van alle 
entertainment verkopende winkels in de 
Benelux werkt daar nu mee. Het systeem 
bevat 1 miljoen titels, inclusief hoezen, 
tracks, de voorraad de verwachte lever-
tijd van producten. Ook is EDI (electronic 
data interchange) geïntegreerd. Gebruikers 
kunnen daardoor bijvoorbeeld automa-
tisch hun facturen binnenkrijgen via het 
systeem, zodat ze die direct administratief 
kunnen verwerken. Winkeliers die klant 
worden bij Bertus, krijgen gratis de be-
schikking over BASplus.

Dit uitgebreide bestelsysteem, de enorme 
catalogus die snel geleverd kan worden, 
de muziekkennis en het enthousiasme van 
de medewerkers (in alle geledingen), zijn 
de sterke punten van Bertus. Op naar het 
50-jarig jubileum! ◾

Een jaar geleden beschikte Bertus 
Distributie nog maar over de helft 
van de huidige vloeroppervlakte. 

Maar ondanks de omstandigheden in de 
entertainmentbranche, zag het zich ge-
noodzaakt uit te breiden. De veranderde 
manier waarop de industrie zijn afnemers 
is gaan bedienen, was daar de oorzaak van. 
Muziek- en � lmmaatschappijen richten 
zich op de key accounts en verwijzen pop-
speciaalzaken voor hun bestellingen naar 
groothandels als Bertus. Nu nog komt 44% 
van de omzet vanuit de Benelux en 56% 
vanuit de rest van Europa, maar omdat die 
ontwikkeling in heel Europa gaande is, 
zal deze verhouding verder verschuiven. 
Dankzij de toevoeging van extra pand kan 
Bertus nog meer producten uit voorraad 
leveren en een nog snellere service bieden.

Music On Vinyl
Groot voordeel voor die zelfstandige win-
keliers is dat Bertus Distributie een one-
stop shop is, gespecialiseerd in cd’s, lp’s, 
dvd’s/Blu-rays en merchandise. Vinyl is 
daarvan het paradepaardje. Bertus partici-
peert samen met perserij Record Industry 
in Music On Vinyl. Op dit label zijn bijna 
700 titels leverbaar van een groot aantal 
platen� rma’s in alle denkbare genres. De 
Dutch Vinyl Masters nemen daarbinnen 
een apart plekje in. Een serie met bijna 50 

» Aantal medewerkers
  200
» Aantal titels in catalogus
   1 miljoen, waarvan circa 45.000 uit 

voorraad leverbaar
» Capaciteit magazijn
  3 miljoen stuks
» Aantal stuks uitgeleverd in 2011
  13 miljoen
» Omzet 2011
  €92 miljoen
» Verwachting 2012
  Gelijk aan 2011
» Omzetverhouding naar productgroep
   Cd: 67%, lp: 18%, dvd/Blu-ray: 13%; 

overig: 2%
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