
Nieuws: V2 start eigen distributiecentrum 

 

V2 Records is mede-eigenaar geworden van distributiecentrum 

Distritop in Harderwijk. Van daaruit zal het per 1 september 

zelf de distributie van haar producten voor haar rekening 

nemen. 

 

Sinds kort heeft Distritop drie (gelijkwaardige) eigenaren: 

Challenge, V2 en Tree-Top. Laatstgenoemde noemt zich een 

‘digitale dienstverlener’; het bedrijf houdt zich onder meer 

bezig met het bouwen van websites en het digitaal distribueren 

van muziek. Henk Eigenbrood, managing-director van V2, zal 

zich als directeur bezighouden met de dagelijkse leiding van 

Distritop. 

 

Over het vertrek van V2 bij haar huidige distributeur PIAS 

zegt Eigenbrood: “Dat heeft te maken met de problemen van 

begin dit jaar. Toen heeft PIAS zowel haar magazijn als haar 

systeem veranderd met hetzelfde personeel. Daarmee wilde ze 

verder springen dan de polsstok lang was. Als gevolg hiervan 

ontstonden zowel op logistiek als op technisch vlak grote 

problemen. Ze hebben momenteel wel de inzet en de wil om hier 

iets aan te doen, maar ik zie niet snel genoeg verbetering. 

Wij hebben dan ook geen vertrouwen in een structurele 

oplossing op korte termijn, en bij twijfel moet je niet 

inhalen. Daarom zijn we gaan praten met allerlei partijen, 

waaronder BMG en Sony. Zij wilden allemaal graag met ons 

werken, maar uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. We zijn 

namelijk behoorlijk eigenwijs en hebben eigenzinnige ideeën 

over hoe een distributiecentrum moet draaien. Daarom hebben we 

besloten het zelf te gaan doen.” Salesmanager Michel van der 

Wal vult aan: “We willen zo snel mogelijk het serviceniveau 

optimaliseren en flexibiliseren. Daarbij kan je denken aan de 

mogelijkheid om tot later in de middag te bestellen.” 

 

Overigens zal de hele V2-catalogus – inclusief de complete 

catalogi van Excelsior Recordings en de Beggars Group – met 

ingang van 1 september ook via EnterSys te bestellen zijn. 

 

Meer hierover in de volgende editie van Muziek en Beeld, die 

op 25 juli zal verschijnen. Hierin komt ook Leo van Schaick, 

PIAS’ managing-director Benelux met een reactie. 

https://www.wernerbros.biz/2001/07/25/artikel-v2-start-eigen-distributiecentrum-music-store-formule-groeit-fors/

