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De ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar vormen volgens VSN's com-
mercieel directeur Jeroen Visser een 

domino-effect. “Allereerst het omvallen 
van Sonica in België en vervolgens Avalon 
in Nederland, wat voor ons een directe 
concurrent was. Door hun faillissement en 
het extreem teruglopen van de rentalmarkt 
heeft de Entertainment Retail Group het 
ook niet gered.” VSN daarentegen be-
weegt zich ‘steady’. Of zoals Visser het om-
schrijft: “Er is een aantal vaste waarden in 
de markt en daar zijn wij er een van.” Als 
bewijs voor die claim voert hij aan dat VSN 
al jaren een liquide en solvabel bedrijf is 
met een goede naam in de markt.

Tegen de stroom in?
VSN ziet echter ook een paar ‘oudgedien-
den’ opdoemen. “Met hun toenadering 
tot Music Store-winkels begeeft zowel de 
Hermans Groep als Rick Guurink (vóór 
Avalon eigenaar van de Music Store-keten, 
WS) zich weer op het retailpad. Ik vraag 
me echter af of dit het juiste moment daar-
voor is. De koek is al wel verdeeld.” Ook 
vraagt hij zich af wat de kwaliteit van de 
betreffende winkels is. “Van alle Music 
Stores zijn er veertig tot vijftig interessant. 

Daar zitten goede ondernemers, in de juis-
te plaatsen. Die zullen het overleven.”
Een aantal van die winkeliers heeft zich  
de afgelopen maanden tot VSN gewend, 
en is ook na de herintreding van Hermans  
en Guurink klant gebleven. “Die kiezen 
voor een goede service, snelle levering  
en brede catalogus; precies onze sterkste 
punten.”

Systemen
Visser ziet ook het zelfontwikkelde au-
tomatiseringspakket als ‘unique selling 
point’. “Alle producten staan hier verrijkt 
in, dus met afbeeldingen, tracks, prijzen, 
releasedatum, enzovoort. Productmutaties 
worden dagelijks verwerkt, dus afnemers 
kunnen ons systeem ook gebruiken om 
hun eigen site te ‘vullen’. Ook wij hebben 
daar baat bij, want een juiste presentatie 
verhoogt de verkoopkansen.”
Behalve aan ondernemers van STER 
Media Stores en Makro, waarmee VSN 
samenwerkt, biedt het bedrijf geen schap-
penplannen aan. De vraag hiernaar neemt 
echter toe door de toestroom van nieuwe 
fysieke klanten. “We zijn het aan het on-
derzoeken en komen begin volgend jaar 
met een passend antwoord.”

Schaalvergroting
Op verzoek van die (nieuwe) afnemers, 
waaronder nu ook Videoland- en Movie 
MAX-winkels, heeft VSN ook zijn oor-
spronkelijke filmcatalogus uitgebreid met 
een totaalassortiment games, accessoires 
en muziek; in totaal 200.000 leverbare ti-
tels. Momenteel breidt VSN het service-
pakket verder uit door zich tevens toe te 
leggen op fijndistributie naar consumen-
ten. “We gaan niet vanuit een eigen winkel 
aan eindgebruikers leveren, maar willen de 
mogelijkheid bieden de verzending door 
ons te laten afhandelen. Dit vertaalt zich 
voor de klant in kortere levertijden en een 
oprekking van de uiterste besteltijd.”
Gevolg van deze ambitieuze plannen is, dat 
VSN begin 2011 verhuist naar een pand dat 
2,5 keer zo groot is als het huidige. ◾

De recente gebeurtenissen in groothandels- en distributieland zijn aan Video Service 
Nederland (VSN) niet voorbijgegaan. Moederbedrijf Moving Pictures Holding nam 
in november Videoland en Movie MAX over uit de boedel van het failliet verklaarde 
Entertainment Retail Group.
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