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Deluxe Benelux werd al in 1915 opgericht, en is
onderdeel van de Rank Group. Rank is bij het
grote publiek vooral bekend van de, reeds lang
verlopen, samenwerking met Xerox, maar is
eigenlijk een ‘leisure company’. Rank heeft
hotels, vakantieparken, gokhallen en haar
bekendste merk is Hardrock Cafe. Voorheen
had zij ook (aandelen in) onder meer de Engel-
se Odeon-bioscopen en Pinewood Studios. Die
zijn echter twee jaar geleden van de hand
gedaan. Sindsdien heeft Rank drie takken:
gaming, Hardrock Cafe en Deluxe. Ook de acti-
viteiten van Deluxe vallen in drieën uiteen:
filmlaboratoria, vhs- en dvd-dupliceerfabrie-
ken en de distributie van voorbespeelde pro-
ducten. Dat laatste is de specialiteit van de
Nederlandse Deluxe-vestiging, die wordt
geleid door Ruud Severien. Vanuit het onlangs
betrokken pand in Bunschoten-Spakenburg
worden de producten van onder meer 20th
Century Fox Home Entertainment, Paramount
Home Entertainment, MGM en RCV over de
Benelux verspreid.

Fysieke drager
“Wij verzorgen voor onze klanten desgewenst
het hele traject, van order entry, stockmanage-
ment en uitlevering op winkelniveau naar
retail en rentail, tot het genereren van facturen
en het incasseren van het geld”, zegt Severien
desgevraagd. “Daardoor kunnen onze klanten
zich richten op hun kernactiviteiten: het mar-
keten en verkopen van hun producten.” Hij is
niet bang dat Deluxe, met haar acht Europese
vestigingen, er ooit toe zal besluiten de distri-
butie voor heel Europa vanuit één centrale
locatie te gaan verzorgen. “Zolang de drager
een fysieke drager is, is het onder de huidige
omstandigheden zeer moeilijk Nederland, Bel-
gië en Luxemburg van buiten de Benelux te
beleveren. De 24-uurslevering die de maat-
schappijen hun klanten beloven is vrijwel
alleen waar te maken door de levering vanuit

Nederland.” Over het verdwijnen van de fysie-
ke drager zegt hij verder: “Wij bedienen de
massa, en die is nog lang niet zover met inter-
net als de voorhoede wil doen geloven. Over 10
jaar worden er dus nog steeds veel fysieke dra-
gers verkocht. Voorlopig heb ik tot nu toe nog
elk jaar de volumes zien stijgen. Daarbij maakt
de explosie van dvd de afname van vhs meer
dan goed.Wij lopen nu al fors voor op ons bud-
get.”

Meer interactie
Severien voorziet dat de muziek-, film- en
game-industrie in de toekomst naar elkaar toe
zullen groeien. Gevraagd of dat niet zal leiden
tot één gezamenlijke drager, en dus minder
werk voor Deluxe, antwoordt hij: “Ik acht het
waarschijnlijker dat er meer interactie komt
tussen de bedrijven in de verschillende disci-
plines. Dat zou ook juist kunnen leiden tot
meer dragers, mits de maatschappijen elkaar
over de schutting weten te bereiken.” Ook in
het kopiëren van dvd’s ziet hij - vooralsnog -
geen bedreiging. “Als dat al staat te gebeuren,
hoop ik dat we tegen die tijd kunnen profite-
ren van de manier waarop de audio-industrie
nu reageert. Daarnaast zal er in de loop der tijd
ook wel wetgeving ontstaan om een en ander te
reguleren.”

Consumentenbestellingen
In plaats van de ontwikkelingen af te wachten,
werkt Deluxe er momenteel aan haar dienst-
verlening voor te bereiden op de toekomst.
Eind augustus gaat het bedrijf met nieuwe
software draaien, die Deluxe in samenwerking
met softwareontwikkelaar S.A.P. ontwikkeld
heeft. “Het betreft ons standaarddistributie-
systeem, bedoeld voor de home entertainment-
branche, dat al onze diensten aanstuurt. “Dat
systeem levert onze afnemers, maar ook de
afzetmarkt – de consumenten – ongekende
mogelijkheden om te kunnen bestellen.” Seve-

rien benadrukt echter dat zijn bedrijf slechts
de technologie en de service biedt om dit
mogelijk te maken.“Of en wanneer consumen-
ten hun bestellingen ook daadwerkelijk recht-
streeks bij Deluxe kunnen plaatsen hangt
ervan af of de markt daar rijp voor is en of de
maatschappijen er toestemming voor geven.”
Mocht het zover komen, dan kan Deluxe des-
noods tot op consumentenniveau uitleveren.
“Nu al beleveren wij bijna 1000 adressen,
waarbij 30% van onze leveringen minder dan
vijf units bevat.Wij werken dus al heel fijnma-
zig.”
Onderdeel van het nieuwe distributiesysteem
is de ‘vendor managed inventory’. Dit stelt de
video-/dvd-maatschappijen in staat om –
uiteraard na instemming van de winkelier –
zelf een deel van de winkelvloer te managen.
De data vanuit het kassaregister bepalen daar-
bij de vulling van de schappen. “In de Verenig-
de Staten en Groot-Brittannië is dat al heel
gebruikelijk”, aldus Severien. “Deze manier
van werken kan tot viermaal zoveel rendement
leiden.”

Overcapaciteit
Deluxe Benelux verhuisde begin deze maand
naar Bunschoten-Spakenburg, waar zij nu een
pand tot haar beschikking heeft van 5000m2,
inclusief kantoren. Vooralsnog wordt echter
slechts de helft van de magazijnoppervlakte
gebruikt. Severien streeft er echter naar die
overcapaciteit binnen twee jaar weg te werken.
“Ik praat daarover met meerdere partijen in de
home entertainmentindustrie, waaronder
diverse gamefabrikanten.Wij hebben voor hen
namelijk een aantal voordelen boven andere
distributeurs: wij komen al op driekwart van
de outlets die zij bedienen, snappen hoe het
werkt met releases en welke problemen dat
met zich meebrengt, en zijn een onafhanke-
lijke logistieke, administratieve en systeem-
partner. Een van de doelen die ik mij gesteld
heb, is onze bestaande en toekomstige klanten
ervan te overtuigen dat het vanuit het oogpunt
van kostendeling en efficiency voor iedereen
beter is om zoveel mogelijk producten (van
verschillende partijen) in één pakketje te ver-
sturen. Ik zou graag willen bijdragen aan een
situatie waarin de diverse leveranciers meer
zouden gaan samenwerken.”

Deluxe Benelux

Ruud Severien, general manager Deluxe Benelux:

“Wij lopen nu al fors voor
op ons budget”

Deluxe is, naast Technicolor, ‘s werelds grootste leverancier van diensten aan
de film- en home entertainmentindustrie. In 2001 verspreidde het bedrijf
alleen al in de Benelux 8 miljoen dvd’s en videobanden. Het ziet ernaar uit
dat dit aantal nog flink kan stijgen als de industrie haar toestaat ook recht-
streeks aan consumenten te leveren.
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