
assortiment schappenplan Bestelsysteem Bestellen tot…* leveringssnelheid Weekendlevering Besteldrempel prijsstelling recht van retour Betalingsmethode aantal nl 
klanten

capaciteit

Bertus 
distributie 
( Jan van 
Ditmarsch)

muziek en film 
('bereid uit te 
breiden met andere 
productgroepen')

nee ja tot 13.00 uur 24-uurs zaterdaglevering 
(op afspraak met 
incasso, creditcard/
bankoverschrijving/
iDeal/levering onder 
rembours)

250 euro standaard: ppd's 
met korting; ook: 
voornoteringskortin-
gen; actiematig veel 
speciale prijzen

soms, in overleg met 
industrie

incasso, creditcard/
bankoverschrijving/
iDeal/levering onder 
rembours/betalings-
termijn 8 of 30 dagen

ruim 500 ('alle 
zelfstandige winkels 
plus ketens')

nu ca. 60% van de  
capaciteit ingevuld

entertainment 
distributie 
nederland 
(Rob van 
Amelsfoort)

film ja: erotiek-dvd voor 
benzinestations

ja, voor de grotere 
klanten

tot 13.00 uur 24-uurs nee 150 euro ppd's of nettoprijzen; 
kortingen al naar 
gelang afname

soms, afhankelijk 
van afspraken met en 
behoeften van klanten

alles mogelijk, maar 
vooral bankover-
schrijving en incasso; 
standaard 30 dagen

ruim 400 ('alle 
mainstream retail')

ja ('er kan altijd ca-
paciteit gegenereerd 
worden')

e-Ways 
(Koos van Santen)

muziek, film, games, 
boeken

nee nee tot 12.00 uur 24-uurs wij hebben nu geen 
klanten die daarom 
vragen, maar het is wel 
mogelijk

nee wij zijn geen inkoper, 
maar distributeur; wij 
berekenen dan ook de 
distributiekosten

als de klant dat bij 
de leverancier heeft 
bedongen, kunnen wij 
retouren verwerken

in overleg met de 
klant; in principe fac-
tureren wij en moeten 
klanten binnen 30 
dagen betalen

2 (ECI en ERG) ja, 'die is nog vele 
malen te vergroten'

game World 
(Deepak 
Bhugwansingh)

gamesoftware, 
-hardware en 
-accessoires

nee ja tot 16.00 uur 24-uurs zaterdaglevering onder 
standaardcondities

ja, maar geen 
bedrag, maar 
minimaal 18 games

standaard: ppd, 
maar bij grote orders 
kan onderhandeld 
worden over marges of 
kortingen

nee direct incasso, 
automatisch incasso, 
en rembours (met een 
maximum van 1600 
euro); betalingstermijn 
30 dagen

meer dan 2500 ja, 'we kunnen 
ontzettend 
makkelijk uitbreiden'

reefman 
distri groep 
(Britt de Wit)

muziek, film, boeken 
en games

ja, voor alle 
productgroepen

nee over het algemeen 
nemen merchandis-
eteams de bestellingen 
op; los daarvan: op 
18.00 uur

24-uurs in drukke perioden wel; 
condities afhankelijk 
van afspraken met 
klanten

ja, minimaal 25 
stuks assorti

standaard de 
ppd met een 
kortingspercentage

ja 'verschillen per klant'; 
betalingstermijn 30 
dagen

'wij zijn actief in 
supermarktland en 
petrol, maar over het 
aantal klanten doen 
wij geen uitspraken'

ja

micromedia 
( Judith Muller)

games (consoles, ac-
cessoires en software), 
software, game- en 
softwaredownloads,  
computeracces-
soires en consumer 
electronics 

ja (indelingen op maat), 
o.a. vmi

ja tot 15.00 uur 24-uurs zaterdaglevering onder 
standaardcondities

francolevering vanaf 
300 euro

standaard: ppd; 
kortingen al naar 
gelang afname

in prin-
cipe niet tenzij anders 
overeengekomen

incasso, bankover-
schrijving; betalings-
termijn 30 dagen

ruim 2500 (oa.  
Media Markt, bol.
com, Dexcom, 
Neckermann, Makro, 
Wehkamp en Office 
Centre)

'we verwachten 
de komende tijd 
behoorlijk te groeien'

select 
entertainment 
service 
(Ludo Hendrikx)

muziek, film en games ja: muziek, film 
en singles, 'maar 
alleen bij mensen 
die met het SES-
kassabestelsysteem 
werken en alles bij ons 
kopen'

ja tot 15.00 uur 24-uurs zaterdaglevering 
mogelijk, 'maar is 
schrikbarend duur en 
voor veel klanten dus 
nauwelijks de moeite'

100 à 150 euro ('wij 
kijken niet zo nauw')

breedte tegen ppd; 
topproduct met 
korting (zolang SES 
het met voldoende 
volume kan bestellen)

alleen voor geautoma-
tiseerde klanten (bij 
deelname aan een 
schappenplan)

automatische 
incasso; variabele 
betalingstermijn

tegen de 250 (o.a. 
boekhandels, 
benzinestations, 
bloemenzaken en 
Music Stores)

'onbeperkt'

video service 
nederland 
( Jeroen Visser)

muziek (alleen 
Nederlandse lever-
anciers), film, games 
(hard- en software 
en accessoires), 
pc-accessoires en 
applicatiesoftware

ja, 'op het gebied van 
video, muziek en we 
oriënteren ons op 
games'

ja tot 15.00 uur 24-uurs nee verzenddrempel: 
150 euro

standaard: ppd; extra 
condities mogelijk

alleen in overleg automatische 
incasso of levering 
onder rembours

ruim 800  (focus op 
webwinkels; o.a. bol.
com,  Free Record 
Shop, ECI, Cosmox, 
Media Markt, Makro 
en Wehkamp)

'er komen 
momenteel veel 
klanten bij, vooral 
fysieke winkels; 
begin 2011 verhuizen 
we naar een nieuwe, 
grotere locatie'
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In de keten van producent naar consument is een aparte rol weggelegd voor distributeurs/
groothandels. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond Avalon Wholesale zet 
Entertainment Business de belangrijkste resterende Nederlandse distributeurs/groothandels op 
een rijtje. Voor alle genoemde bedrijven geldt: een 24-uurs levering, product in full- en midprice en 
budget, en naast nieuw product ook ‘overstocks’.
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(*) bij later bestellen wordt niet de volgende werkdag geleverd. Alle genoemde informatie is opgegeven door de bedrijven in kwestie


