
Hoewel de manier waarop Zien van Borsato in
de markt gezet is voor De Wilde wel de reden
was om in de pen te klimmen, beperkt het pro-
bleem zich volgens hem niet tot dit product.
Ook hit-dvd’s als Finding Nemo en topgames als
Grand Theft Auto die zeer breed worden wegge-
zet, zijn hiervan voorbeelden. Hierbij valt wel
een aantal kanttekeningen te plaatsen: volgens
diverse bronnen verlaagde Kruidvat de verkoop-
prijs van de Borsato-dvd naar ¤14,95 (een dag
eerder had het in een landelijke advertentie een
prijs van ¤19,95 gecommuniceerd) naar
aanleiding van een advertentie waarin
NVGD-lid V&D een prijs van ¤20,- had
vermeld en ook een veelvuldig bekriti-
seerde prijsstunter als Media Markt is lid
van de NVGD. De Wilde beschouwt deze
keten echter niet als een non-traditional,
zegt hij in een toelichting. “Onder niet-
traditionele winkels versta ik verkoop-
punten die naast de hot items geen, of
maar zeer beperkt, breedte aanbieden.
Traditionele retailers hebben de hot
items nodig om vervolgens ook andere
producten van diezelfde maatschappijen
te kunnen verkopen, non-traditionals
om producten van andere aanbieders te
slijten.” Gevraagd wat hij met zijn brief
hoopt te bereiken antwoordt De Wilde:
“Ik wil een discussie op gang brengen,
zowel aan industrie- als retailzijde. Het
wordt dan ook zeker een thema tijdens
onze volgende ledenvergadering op 24
mei.Wat de industrie betreft, hoop ik dat
deze discussie ertoe zal leiden dat men-
sen verder kijken dan de volgende kerst-
bonus. Want waar zal het leveren voor
bodemprijzen aan non-traditionelen toe
leiden? Kijk naar Duitsland. Daar is het
ook zo begonnen en stort de markt nog
sneller in elkaar dan hier. Uiteraard gaat
het landschap ook in Nederland verande-

ren. Winkeliers zullen zich moeten specialise-
ren en hun klanten meer en via een op moderne
marketing geschoeide wijze moeten benaderen.
Maar om nu alleen te zeggen dat de winkeliers
niet creatief genoeg zijn, gaat er bij mij niet in.”

Overleven
Naar aanleiding van de brief van de NVGD belde
de Muziek en Beeld-redactie een aantal bran-
chepartijen voor hun visie op deze problema-
tiek. Bart Engel, manager commercial affairs bij

Universal Music, wijst er in een uitgebreide
reactie onder meer op dat - behalve veel enter-
tainmentwinkels - ook de majors het water al
een tijd aan de lippen staat.Voor beide is overle-
ven volgens Engel het centrale thema. Ook EMI
Music, bij monde van commercial director Eco
Kleefstra, is die mening toegedaan. “Ik zou aan
de noodkreet van De Wilde willen toevoegen:
‘help de industrie verzuipt’. In de brief wordt
van alles geconstateerd, maar geen enkele oplos-
sing aangedragen. Door datgene wat vastgesteld
wordt, voel ik me bovendien niet aangesproken.
Ik ben ervan overtuigd dat EMI op de juiste wij-
ze met al haar partners in dialoog is; die feed-
back krijgen wij ook van de handel. EMI levert
nauwelijks aan non-traditionele kanalen, maar
iedereen kan klant worden. Daarover ga ik ech-
ter niet in het openbaar de discussie aan.” Daar
ligt ook een punt van twijfel voor Ton Capello,
managing-director van Paramount Home Enter-

tainment, die zegt ‘nogal verbaasd’ te zijn
over het schrijven. “Ik vraag me af of het
zin heeft het op deze ‘openbare’ manier
aan te pakken. Het probleem ligt veel die-
per en is mijns inziens alleen op te lossen
door in onderling overleg met alle afne-
mers te zorgen voor een optimale aanpak
in alle kanalen.”

Ilja Volkers, commercial director BMG
Benelux, noemt het weliswaar ‘goed dat de
NVGD het signaal afgeeft dat het deel van
de markt dat zij vertegenwoordigt veront-
rust is’, maar noemt de manier waarop de
belangenvereniging dit aanpakt ‘erg tradi-
tioneel’. “Het probleem is immers niet
alleen het leveren aan nieuwe kanalen,
maar bijvoorbeeld ook een veranderende
consument, een ander aankoopgedrag en
gewijzigde retaildoelstellingen.” Capello
noemt hiervan een voorbeeld: “Media
Markt wil per se de goedkoopste zijn,
maar zij duiken naar mijn mening soms
veel dieper in de prijs dan nodig is om de
goedkoopste te zijn. Daar gaan wij dan
zeker de discussie met hen over aan. Bij de
echte toptitels -waarvan elke maatschappij
er overigens maar drie tot vijf per jaar
heeft, dus laten we het niet overdrijven -
weet je dat er in het begin mee gestunt
wordt. Ik zou me dus goed kunnen voor-

NVGD start discussie over levering aan non-traditionals

“Help de platenzaak

verzuipt”

De NVGD heeft in een brandbrief aan de Muziek en Beeld-redactie de nood-
klok geluid over de toekomst van de entertainmentbranche. De spreekwoor-
delijke druppel was de brede uitlevering van de dvd Zien van Marco Borsato,
de daarna ontstane prijzenoorlog en de exclusieve verkrijgbaarheid van de
audio-cd bij BelCompany. “Een voor allen desastreuze ontwikkeling”, aldus
NVGD-voorzitter Martin de Wilde in de brief.

Achtergronden

Door Werner Schlosser en Jurriën Beerda

Bart Engel: “De agressiviteit waarmee de prijsoorlog rondom

de dvd van Marco Borsato zich heeft gemanifesteerd heeft ons

ook verrast.”
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stellen dat winkeliers in die gevallen besluiten het
in het begin iets rustiger aan te doen en pas na een
week volop in te stappen.”

Appels en peren
Alle maatschappijen geven aan al langere tijd
geen verschil meer te kennen tussen ‘traditionele’
en ‘niet-traditionele’ kanalen.“Buena Vista Home
Entertainment maakt onderscheid tussen enter-
tainmentwinkeliers en mass merchandisers”, zegt
vice president & managing-director Stan Hen-
driks. “Wij zijn een consumentenmarketingbe-
drijf en leveren onze producten aan die winkels
waarvan wij denken dat de doelgroep voor die
producten komt.” Daarbij is het entertainmentka-
naal volgens Hendriks ‘heel belangrijk voor Bue-
na Vista’.“Ik zie dat kanaal als een specialist waar

de consument informatie en breedte kan vinden.”
Volgens Ton Capello bedoelt De Wilde met ‘tradi-
tioneel’ gewoon de muziekwinkels. “Dat is voor
videomaatschappijen een interessant kanaal,
maar in veel mindere mate dan voor muziekmaat-
schappijen.Het aanbieden van muziek en film op
een hoop gooien is appels met peren vergelijken.
Paramount heeft een beleid dat gericht is op
kanalen: entertainmentwinkels, het food-kanaal,
drogisterijen, huishoudzaken, benzinestations,
enz. Voor elk kanaal hanteren wij een eigen
beleid; niet alle titels zijn immers voor elk kanaal
geschikt. Maar juist de toptitels zijn zo breed dat
ze vaak door meerdere kanalen kunnen worden
opgenomen. De NVGD legt nu het verwijt bij de
industrie en dat vind ik wat te makkelijk. Wij
bedienen de markt en hebben daarvoor al die

kanalen hard nodig.”
Bij Universal worden de klanten waar de NVGD
op doelt aangeduid als ‘C-segment’-klanten, ofwel
‘afnemers van fysiek product met weinig breedte
en veel diepte’. “Deze vallen als zodanig binnen
ons voor de totale handel geldende conditiestel-
sel”, legt Engel uit. “Het volume binnen deze
kanalen is dusdanig groot, dat het een niet meer
weg te denken deel uitmaakt van de totaalomzet.
Omzet die ook hard nodig is voor ons overleven
op de lange termijn. Ik erken dat de prijsstrategie-
ën,die dit soort partijen soms voert,gevolgen heb-
ben voor andere afnemers. Gevolgen die erg
extreem zijn doorgeschoten in het voorbeeld van
de zeer agressieve prijsoorlog rond de Borsato-
dvd. De agressiviteit waarmee de prijsoorlog zich
heeft gemanifesteerd heeft ons ook verrast. Wij
betreuren de verloren marge bij de retail maar
kunnen hiervoor geen schuld of aansprakelijk-
heid aanvaarden. De prijsoorlog is gevoerd tussen
de diverse afnemers van het product.”

Kortetermijnpolitiek
Ondanks de tegenwerpingen vanuit de industrie
staat Free Record Shops algemeen directeur Eric
Benjamin achter het NVGD-statement.“Borsato is
de druppel, maar het is natuurlijk al veel langer
aan de hand. Ook nu weer met Finding Nemo en
The Matrix Revolutions. De maatschappij maakt
de keuze om het product breed neer te zetten en
in mijn ogen zou dat een strategische keuze moe-
ten zijn. Mijn indruk is echter dat de keuze niet
strategisch is. Er wordt niet genoeg nagedacht
over de impact op langere termijn. Ze zijn
momenteel de traditionele handel aan het uitro-
ken en de industrie schiet op die manier in zijn
eigen voet. Er komt minder breedterepertoire, tra-
ditionele winkels sluiten en de niet-traditionelen
krijgen meer macht.Dat wordt een belangrijk ver-
koopkanaal voor toptitels en dat is best gevaar-
lijk.” Marjolein van Dam-Wolbrink van de Hooge-
zandse muziekwinkel Evelyn Novacek omschrijft
de handelswijze van de maatschappijen als ‘korte-
termijnpolitiek’. “Wanneer je als industrie gelooft
in je product maakt het niet uit of je het alleen in
de cd-winkel neerzet (voor zover dat te sturen
is…). Misschien duurt het dan iets langer voor je
dezelfde aantallen verkocht hebt, maar de marge
zal uiteindelijk ook voor de industrie beter zijn.”
Richard Stolk, countrymanager van Electronic
Arts Benelux, zegt niet te geloven in korte-
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Aan allen die werkzaam zijn binnen de entertainmentbranche 

Hilversum, 5 april 2004

L.S.

‘Help de platenzaak verzuipt’, luidde een mail die wij ontvingen n.a.v. de prijzenslag met de dvd

Zien van Marco Borsato. De overige opmerkingen die wij massaal per mail en telefoon op ons bord-

je kregen, zullen wij u besparen, want deze eerste regel verwoordde in onze optiek heel treffend

het gevoel van vele NVGD-leden. Voeg daarbij de uitspraak van de zijde van de industrie dat de

winkelier dan maar een deel van z’n marge moet inleveren, dan zak je toch door het ijs? Van welke

marge vragen wij ons af als wij zelfs met de beste wil van de wereld geen marge meer ‘Zien’.

Hoe enthousiast vertegenwoordigers van de industrie met de mond belijden hoe belangrijk de

gespecialiseerde muziekretailer voor hen is, is de specialist a.g.v. uitlevering van topitems aan een-

ieder die een bestelformulier kan invullen, gedoemd tot een bestaan in de marge. En dit raakt niet

alleen solitaire retailers, maar ook de ketens en ‘in the end’ de industrie en artiesten. Een voor allen

desastreuze ontwikkeling!

Niet-traditionele verkooppunten rammen topitems binnen twee dagen uit hun schappen, terwijl

de muziekspecialist het hele jaar door verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de afzet van

de entertainmentindustrie. Terwijl de specialist topitems nodig heeft om ervoor te zorgen dat zijn

winkel ‘top of mind’ kan blijven bij de consument.

Niet-traditionele verkoopkanalen zullen nooit en te nimmer backcatalogue-items opnemen. Zodra

een ander trendy product zich aandient, storten ze zich daar massaal op. En winkels die gespecia-

liseerd zijn in muziek en films hebben nu eenmaal topitems met gezonde marges nodig om te kun-

nen overleven. De muziekspecialist is verantwoordelijk voor de omzet van morgen. Zorg voor

onderscheid tussen de verkoopkanalen en geef de specialist bijvoorbeeld het product met een toege-

voegde waarde.

Wij zijn absoluut niet tegen gezonde marktwerking, maar minimaal gelijke randvoorwaarden is

een keiharde eis. Niet-traditionele verkoopkanalen kregen het product Zien voorgeleverd, terwijl

de muziekspecialist het nota bene op de dag van release kreeg geleverd.Tja, …

Maar óók de muziekspecialist mag niet achteroverleunen. Hij zal al z’n creativiteit en lef in de

strijd moeten gooien om de consument aan zich te binden.

Het is de allerhoogste tijd dat de verantwoordelijken in onze branche beseffen dat we op deze

manier volstrekt de verkeerde kant opgaan.

Martin de Wilde

Achtergronden
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termijnacties: “Er moet een bepaalde visie achter
zitten.Wij doen in vergelijking met de muziek- of
video-industrie denk ik ook iets minder met het
non-traditionele kanaal. Games zijn minder toe-
gankelijk en de markt is iets minder groot,al is die
wel snel stijgende.”

Ilja Volkers bestrijdt dat de BMG-visie,die evenals
die van Paramount is gebaseerd op een ‘channel-
strategie’, van kortzichtigheid getuigt. “Waar wij
ons product op een verantwoorde manier kunnen
verkopen, zullen wij dit doen, binnen de richtlij-
nen van onze commerciële policy. Onze acties
zijn grofweg gebaseerd op twee uitgangspunten:
1) kunnen we er geld aan verdienen? en 2) levert
het schade op aan de lifecycle van het product?
Daarbij is dus wel degelijk sprake van een lange-
termijnstrategie; we willen het traditionele
marktsegment zeker blijven bedienen en het is
niet onze strategie om nieuw product via het dis-
countkanaal aan te bieden. We hebben wel leve-

ringsplicht, maar zijn niet verplicht
tegen hoge kortingen te leveren. Niet
alle afnemers bepalen de verkoopprijs
echter aan de hand van de korting. Je
ziet dan ook dat entertainmentpro-
ducten steeds meer impulsproducten
worden. Dan moet je op de consu-
ment inspelen en het product breed
wegzetten. Je ziet immers ook dat de
traditionele retail steeds meervierkan-
te meters inruimt voor andere pro-
ductgroepen.”

Inkoopprijs
In een nadere toelichting zegt Van
Dam dat zij, evenals de NVGD, niet
tegen een gezonde marktwerking is. “Maar
wanneer er partijen zijn die het zich kunnen
veroorloven beneden kostprijs te verkopen is
daar geen sprake meer van. Dan is het alleen
maar de vraag wie de langste adem heeft, ofte-

wel de grootste bankrekening om
marktaandeel te kopen.” Verkopen
beneden kostprijs zou volgens haar
dan ook verboden moeten worden,
zoals in België al het geval is.

Regelmatig duikt de kritiek op dat
de verschillende kanalen totaal ver-
schillende prijzen voor de toppro-
ducten zouden betalen. Van Dam:
“Als het zo is dat de branchevreem-
den een hogere korting kunnen
afdwingen bij de industrie dan de
traditionele handel, dan is dat
natuurlijk schandalig. Ik denk dat er
vanuit de industrie toch een zekere
loyaliteit zou moeten zijn naar de
afnemers die het hele jaar door zor-
gen voor omzet.” Ton Capello verzet
zich fel tegen de achterliggende sug-
gestie: “De schijn wordt gewekt dat
er tussen de verschillende kanalen
tientallen procenten verschil in de
inkoopprijs zitten, maar het gaat
hooguit om enkele procenten. Free
Record Shop en vanLeest weten ver-
domd goed hoe ze moeten inkopen.
Kleinere winkeliers kunnen echter
vaak niet hetzelfde bieden en die
raden wij dan ook aan zich bij groot-

handels als Rigu of VSN aan te sluiten, om zo
van hun schaalgrootte te kunnen meeprofite-
ren.”

Toegevoegde waarde
De NVGD draagt in haar brief diverse manieren
aan om entertainmentwinkeliers minimaal dezelf-
de verkoopkansen te bieden als hun, al dan niet
prijsstuntende, impulscollega’s. Zo suggereert zij de
industrie de verschillende kanalen ook verschillend
product te leveren,maar dat ziet Stan Hendriks niet
zitten. “Wij hebben wel een zogeheten vanilla-disk
gehad (een goedkopere, ‘kale’ dvd, zonder extra’s,
red.), maar ik vind niet dat je tegen bepaalde retai-
lers kunt zeggen, ‘dit product krijg je niet’.” Eric
Benjamin kijkt daar anders tegenaan. “Geef het
Kruidvat een compleet kale versie van een product
voor een lage prijs en verkoop aan het traditionele
kanaal product met meerwaarde. Iedereen trekt op
die manier de klanten die men wil,al moet de meer-
waarde dan natuurlijk niet bestaan uit slechts één
extra track of een exclusieve foto.” Ook Ilja Volkers
geeft desgevraagd aan voorstander te zijn van
‘afwijkende versies van reguliere cd/dvd’s, waarbij
je in het juiste kanaal de juiste consumentengroep
bereikt’.“Sterker nog:dit doen wij al.Onze ervaring
is dat dit ook succesvol is. Het gestandaardiseerd
voeren van afwijkende producten voor traditionele
winkels is alleen een optie als dit ook daadwerkelijk
commerciële meerwaarde heeft.” Volgens EA’s
Richard Stolk is verschillend product voor verschil-
lende kanalen voor games, in tegenstelling tot cd’s,
lastig om te realiseren.“Wat je wel steeds vaker ziet,
is dat er merchandiseproducten worden weggege-
ven bij titels. Maar waarom zou je budget spende-

Achtergronden

Eric Benjamin: “Ze zijn momenteel de traditionele handel aan

het uitroken en de industrie schiet op die manier in zijn

eigen voet.”
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Stan Hendriks: “Wij zijn een consumentenmarketingbedrijf

en leveren onze producten aan die winkels waarvan wij

denken dat de doelgroep voor die producten komt.”
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ren aan waar de consument sowieso om gaat vra-
gen?” Bart Engel geeft aan dat Universal ‘volledig
openstaat’ voor het bieden van een meerwaarde
aan ‘traditionele klanten’. “Je hebt echter wel altijd
te maken met artiesten en managements die hier-
mee in moeten stemmen. Daarnaast ligt de verant-
woordelijkheid om met ideeën te komen in eerste
instantie wel bij die kanalen zelf. Indien deze hun
krachten weten te bundelen, zich weten te vereni-
gen en met haalbare ideeën komen,krijgen ze onze
volledige medewerking.”

Los van additionele toevoegingen vindt Marjolein
van Dam dat er vaak al iets schort aan de
‘standaarduitrusting’ van de dragers.“Het is bar en
boos dat er bij de meeste dvd’s zelfs een eenvoudig
boekje met een beschrijving van de artiesten die
meegewerkt hebben aan het product ontbreekt. In
tijden van economische malaise is de prijs toch iets
waar de consument zich op focust, dus zal er ook
iets extra’s aan het product toegevoegd moeten
worden om je als specialist te kunnen onderschei-
den.”

Voorlevering
Stan Hendriks wijst er echter op dat er meer p’s in
de marketingmix zijn dan de p van prijs. “Het
moment van beschikbaarheid is misschien nog
wel belangrijker, zeker voor een specialist. Ik vind
dat iedereen op hetzelfde moment moet kunnen
verkopen.” Daar is Eric Benjamin het uiteraard
mee eens, want ‘zodoende zijn er meer gelijke
kansen’.“Bij grote titels zijn de eerste uren belang-
rijk.” Ook Richard Stolk is van mening dat alle
partijen gelijke kansen moeten hebben en dat de

aanlevering goed moet zijn. “Wij kun-
nen als uitgevers niet de prijs bepalen,
dat doen de retailers zelf. Maar wan-
neer je je er niet druk om maakt, dan
maak je je in mijn ogen ook niet druk
om je brand en product. Prijs is onder-
deel van de marketingmix, maar ik
vind niet dat je jouw product moet
laten afschieten.” Bart Engel meldt dat
bij de Borsato-release het leveringsmo-
ment aan de kleine platenzaken op de
dag van release zelf (soms pas in de
middag) ‘een schoonheidsfout’ is
geweest, en ‘voor verbetering vatbaar’.
Hij heeft echter goed nieuws voor de
winkeliers: “Wij hebben intussen

onze distributie redelijk op orde en ik wil toezeg-
gen dat wij, bij een volgende release van deze
omvang, ook deze handelaren de dag voor release
het product zullen leveren.Zo is iedereen gelijktij-
dig in staat om tot verkoop over te gaan.” Ilja Vol-
kers doet ook een duit in het zakje: “Op dit
moment zijn wij de mogelijkheden aan het onder-
zoeken om de leveringsvoorwaarden voor een
deel van de independent retail nog aantrekkelijker
te maken. Binnen de mogelijkheden die een Euro-
pese distributie met zich meebrengt zullen wij
altijd zoveel mogelijk rekening proberen te hou-
den met de logistieke wensen van onze klanten.
Onze commerciële policy kent daarbij geen
onderscheid tussen traditionele en non-traditione-
le retail, en onze producten worden over het alge-
meen vrijwel gelijktijdig aan alle kanalen gele-
verd.”

Breedte
Uiteraard veroorzaken te late voorleveringen en
eventuele prijsoorlogen voornamelijk problemen
bij hit- en hypegevoelig nieuw topproduct. Rede-
nen voor Ton Capello om zich hardop af te vragen
of je je als retailer wel moet willen profileren met
nieuwe titels. “Dé kracht van traditionele winke-
liers, ook in de toekomst, is specialisme; het voe-
ren van een uitgebreide backcatalogus.” Volgens
Marjolein van Dam is dat grote aanbod tegelijker-
tijd ook een valkuil. “Door de lagere omloopsnel-
heid van de breedte is het noodzakelijk bestsellers
te hebben waarmee je die breedte kunt financie-
ren.Wanneer deze weggekaapt worden door bran-
chevreemde kanalen wordt het steeds moeilijker
een breed assortiment te handhaven.” Capello

bestrijdt echter dat backcatalogustitels een lagere
omloopsnelheid zouden hebben. “Voor de vele
(prijs)concepten die er zijn, zoals One To Watch,
Best Buy en Big Deal, worden immers regelmatig
zware marketinginspanningen gedaan.”Toch is de
Hoogezandse het met hem eens dat winkeliers
zich kunnen onderscheiden door het voeren van
breedtetitels. “Ik merk, vooral de laatste tijd, dat
een goed aanbod bijzonder op prijs wordt gesteld
door de consument.Voorwaarde is wel dat er kopi-
eerbeveiligingen op cd’s komen en dat het gratis
downloaden van internet wordt tegengegaan.
Daarnaast zal het de consument duidelijk gemaakt
moeten worden dat gratis downloaden diefstal is,
en niet een verworven recht. De concurrentie met
betaalde downloads kunnen de traditionele cd-
zaken naar mijn idee goed aan.”

Vervolg  
Martin de Wilde zegt uit bovenstaande reacties op
te maken dat de vertegenwoordigers van de maat-
schappijen nog te weinig de ernst van de situatie
onderkennen. “Als het onderscheid tussen de
muziek- en filmspecialist en andere verkoopkana-
len niet zichtbaar wordt gemaakt naar de consu-
ment door middel van bijvoorbeeld een product
met toegevoegde waarde, dan ben ik bang dat we
kopje onder gaan. Volgens de gouden 80/20-regel
wordt immers 80% van de omzet gemaakt met 20%
van de titels (bij games is die verhouding zelfs nog
scherper) en dat zijn nu net die toptitels die
momenteel te grabbel gegooid worden.” Hij voor-
ziet dat de muziekspecialist ‘noodgedwongen
afhaakt of z’n dure vierkante meters in een rap tem-
po vult met artikelen met een gezonde marge’. Wel
geeft hij aan het positief te vinden dat velen zijn
gaan nadenken over de positie van de traditionele
retailer.“Als we kunnen bereiken dat we komen tot
gelijke leveringscondities en kunnen praten over
toegevoegde waarde, dan hebben we in elk geval
iets bereikt.” De Wilde gaat er dan ook van uit dat de
discussie niet stopt.“Ik roep de industrie op om met
de NVGD in discussie te gaan. Laten we een pakket
extra’s realiseren voor de navelstreng van de enter-
tainmentbranche,namelijk de specialist.”

NNBB::  BBoovveennssttaaaannddee  uuiittsspprraakkeenn  zziijjnn  iinn  vveeeell  ggeevvaalllleenn
sslleecchhttss  ffrraaggmmeenntteenn  vvaann  uuiittggeebbrreeiiddeerree  rreeaaccttiieess,,  ddiiee  ddee
rreeddaaccttiiee  tteenn  bbeehhooeevvee  vvaann  ddiitt  ssttuukk  hheeeefftt  iinnggeekkoorrtt..  
DDee  ccoommpplleettee  rreeaaccttiieess  zziijjnn  tteerruugg  ttee  lleezzeenn  oopp
wwwwww..mmuuzziieekk--eenn--bbeeeelldd..nnll,,  iinn  ddee  sseeccttiiee  AArrttiikkeelleenn..

Achtergronden

Richard Stolk: “Prijs is onderdeel van de marketingmix, maar

ik vind niet dat je jouw product moet laten afschieten.”
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