
Nieuws: V2 overweegt cd-prijzen drastisch te verlagen 

 

V2 Records Nederland is van plan het teruglopen van de cd-

markt te lijf te gaan door de verkoopprijs van cd’s drastisch 

te verlagen. Henk Eigenbrood, managing-director van V2, noemt 

dit voornemen in een reactie ‘een serieuze overweging’. Een 

overweging echter, die nog slechts op lokaal niveau leeft. “Ik 

ga op papier zetten wat ik in gedachten heb, en zal het plan 

daarna aan international voorleggen”, aldus Eigenbrood. Het 

zal in ieder geval gaan om een substantiële prijsverlaging. 

“Ik denk aan een verkoopprijs van tussen de ƒ25,- en ƒ30,-, 

dus rond de €13,-. Dat betekent dat wij op de ppd zullen 

inleveren, en wij vragen de artiesten een deel van hun 

royalty’s af te staan. Daarbij gaan wij er natuurlijk vanuit 

dat ook de winkeliers met een lagere marge genoegen zullen 

nemen.” Hoe hoog de V2-ppd zal uitkomen teneinde op een 

winkelprijs van €13,- uit te komen kon Eigenbrood nog niet 

zeggen. “Dat moet ik nog berekenen.” 

 

Het doel van het plan is volgens hem tweeledig: “Enerzijds 

hopen we hierdoor voor een aantal projecten de 

geprognotiseerde aantallen te halen, en anderzijds hopen we 

een trend te zetten in de prijsvorming. Het is interessant om 

te zien of de majors ons voorbeeld kunnen en willen volgen. 

Want we hebben een gemeenschappelijk probleem: er wordt te 

weinig verkocht.” Overigens staat niet op voorhand vast dat 

een dergelijke rigoureuze prijsverlaging de verkoop dusdanig 

zal opstuwen, dat er weer winst gemaakt wordt. “Bij een 

prijsverlaging met 20% moet je zo’n 30% meer verkopen”, zegt 

Eigenbrood hierover. Het gevaar van een dergelijk 

prijsexperiment schuilt erin, dat wanneer de prijsverlaging 

niet het beoogde effect heeft, er nauwelijks meer kan worden 

teruggeschakeld naar het oude prijsniveau. “Misschien is het 

dan ook beter dit experiment te beperken tot de items die niet 

import- en exportgevoelig zijn.” Lokale acts dus. Of hij 

hierover al met bij V2 onder contract staande Nederlandse 

artiesten als Frank Boeijen en Te Water gesproken heeft, wil 

Eigenbrood echter niet kwijt. 

 

Bijkomend effect van een verlaging van de cd-prijs, is dat 

hierdoor meer afstand gecreëerd wordt tot de prijs van dvd’s. 

Daar is Eigenbrood alleen maar blij om. “Dvd is een 

hoogwaardig product. De productiekosten liggen een stuk hoger 

dan voor cd’s, maar in de winkel zijn ze allebei ongeveer even 

duur. Als het prijsverschil tussen beide dragers groter wordt, 

zal dat dvd ook interessanter maken.” Overigens zal dit niet 

betekenen dat V2 haar A&R-beleid zal gaan toespitsen op acts 

die zich bij uitstek lenen voor het uitbrengen van dvd’s. “Ook 

Nederlandse artiesten als Frank Boeijen en André Hazes lenen 

zich prima om een dvd van uit te brengen. Die zullen de fans 

zeker willen kopen.” 


