
Ludo Hendrikx startte  
18 december 2000 in Rosmalen met 
afhaalcentrum/groothandel S.E.S. 
(Select Entertainment Services) BV. 
Voor veel retailers is het bedrijf nu op 
de kop af tien jaar een solide partner 
in multimediaproducten.
Door: WERnER ScHLoSSER 

S.E.S. werpt 
geen drempels op

legt Ongenae uit. “Deze naam en formule 
is toepasbaar op elke bestaande of nieuwe 
winkel. De enige verplichting is dat men 
gebruikmaakt van ons kassasysteem. Een 
keten zonder ketens, uniek in de branche 
dus!” In Den Bosch baat S.E.S. een eigen 
M&M-winkel uit.
De groothandel levert standaard breed-
teproduct tegen ppd door aan zijn af-
nemers. Topmateriaal, nieuwe releases 
en actie-items kunnen echter voor een 
‘afwijkende scherpe prijs’ worden inge-
kocht. “Bovendien”, vult Hendrikx aan, 
“werken wij per klant met een variabele 
standaardkorting, gebaseerd op omzet en 
loyaliteit. Deze vaste factuurkorting gaat 
ook over de andere kortingen heen. Op 
die manier kunnen wij altijd scherp in de 
markt mee.” ◾

S.E.S. was in feite het doorgestarte 
Entertainment Afhaalcentrum in 
Rosmalen, dat enkele maanden daar-

voor was meegezogen in het faillissement van 
Home Entertainment Services. Precies tien 
jaar later legt Avalon Wholesale het loodje.
Charles Ongenae, businesspartner in 
S.E.S., omschrijft de afgelopen periode als 
eentje ‘vol hectiek en emotie, waarin ons 
team het hoofd koel heeft weten te houden’. 
Hendrikx voegt daaraan toe dat de recente 
gebeurtenissen zijn bedrijf wel ‘een forse 
uitbreiding van klanten’ hebben opgele-
verd. “Vanaf begin augustus hebben vele 
Music Stores en zelfstandige ondernemers 
ons gevonden en hebben wij tegen concur-
rerende prijzen snel kunnen doorleveren. 
Naar volle tevredenheid, begrijp ik.”
Hij heeft er dan ook vertrouwen in dat die 
nieuwe klanten de service en no-nonsense 
mentaliteit van de Brabanders zullen waar-
deren en niet snel weer naar een andere 
 leverancier overstappen.

One stop shop
S.E.S. levert een totaalpakket aan 
 producten: cd’s en cd-singles, dvd’s, Blu-
rays, games, blanco dragers, accessoires en 
verkoopondersteunende materialen. “Maar 
als er vraag is naar aanverwante artikelen, 
breiden we ons assortiment daarmee uit”, 
aldus Ongenae. 

Om voor niemand drempels op te wer-
pen, kan bij S.E.S. besteld worden via de 
telefoon, fax en e-mail. Een onlinebestel-
systeem wordt momenteel ontwikkeld, 
maar nu al kan men de database van S.E.S. 
via een interface koppelen aan een eigen 
webshop of kassasysteem.
Ongenae: “Daarnaast heeft S.E.S. een 
volledig geautomatiseerd kassa- en voor-
raadbeheersysteem dat zich door de  jaren 
heen bewezen heeft als zeer stabiel en ge-
bruiksvriendelijk.” Hendrikx vult aan: 
“Winkeliers die zich voor dit automati-
seringssysteem aanmelden, krijgen elke 
maand een lijst met cd’s, cd-singles en dvd’s 
die ze retour kunnen sturen.”
Bestellingen kunnen uiteraard worden af-
gehaald in de groothandel, maar S.E.S. 
verzendt dagelijks ook veel orders via 
DHL. Hendriks: “Hiervoor vragen wij een 
vaste vergoeding per zending, ongeacht 
het orderbedrag. Met andere woorden: de 
 winkelier bepaalt zelf wat zijn gemiddelde 
verzendkosten zijn.”

Winkelformule
Vanuit de groothandel heeft S.E.S. ook een 
eigen winkelformule ontwikkeld: M&M, 
Music and Movies. “Die is opgezet om 
zelfstandige winkeliers te kunnen laten 
samenwerken op het gebied van inkoop, 
verkoop, marketing en automatisering”, 

S.E.S.
Friezenstraat 1A
5249 JT rosmalen
(t) 073 522 2933
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