
Nieuws: Excelsior en V2 verlagen cd-prijzen 

 

Excelsior Recordings en V2 Records Benelux verlagen met 

onmiddellijke ingang de ppd van haar lokale acts met circa 

20%. Met deze maatregel zeggen de onafhankelijke labels gehoor 

te geven aan wijdverbreide klachten bij het publiek over de te 

hoge cd-prijs. Excelsior en V2 vertrouwen erop dat de 

detailhandel de verlaagde handelsprijs vertaalt in een lagere 

consumentenprijs en dat er voldoende aandacht aan wordt 

besteed op de winkelvloer, zodat de muziekliefhebber 

uiteindelijk profiteert van deze actie. Door deze maatregel 

worden de albums van de lokale acts van V2, zoals Frank 

Boeijen en JW Roy, fors goedkoper, net als die van de 

Excelsior-artiesten Supersub, Spinvis, Caesar, Daryll-Ann en 

Johan. 

 

Volgens Henk Eigenbrood, managing-director van V2, is er 

bewust gekozen voor de lokale stal en is iedereen 

geïnteresseerd in wat voor resultaat de verlaging zal hebben. 

“Het is een risicovolle stap, die is gezet om uiteindelijk 

meer te verdienen voor de maatschappij en de artiesten”, aldus 

Eigenbrood. De ppd van de albums is verlaagd naar €9,60. “Maar 

het is aan de winkelier om de winkelprijs te bepalen. Ik denk 

dat die tussen de €13,- en €17,- zal schommelen.” Er is geen 

peildatum om de actie te evalueren. Eigenbrood: “De verlaging 

is structureel en we gaan wekelijks bekijken hoe het verloopt. 

Wat vindt de winkelier ervan, wat doet hij ermee, hoe verlopen 

de verkopen?” Op de vraag of de actie wordt uitgebreid wanneer 

die succesvol blijkt kon Eigenbrood alleen zeggen dat dat heel 

moeilijk zal worden. Voor deze prijsverlaging heeft de 

managing-director een goed vertrouwen. “Anders had ik het 

natuurlijk nooit gedaan.” 

 

Frans Hagenaars, samen met Ferry Roseboom oprichter van 

Excelsior, is een groot voorstander van de prijsverlaging. 

“Omdat ik ervan overtuigd ben dat het positief zal uitpakken 

voor alle partijen.” Ferry Roseboom op zijn beurt, stond 

aanvankelijk sceptisch tegenover de prijsverlaging, omdat hij 

vindt dat de Excelsior Recordings elke cent dubbel en dwars 

waard zijn. “Ik weet namelijk hoeveel bloed, zweet en tranen 

onze artiesten stoppen in hun kunst. En waarom geen €20,- 

betalen voor iets dat een leven lang meegaat en waar je 

telkens weer wat aan hebt? Maar als je eigen vrouw je 

verontwaardigd opbelt uit de platenwinkel omdat de plaat van 

Macy Gray wel €20,- kost en ze het album dus niet koopt, dan 

weet je dat de cd-prijzen toch echt te hoog zijn.” 

 

Namens de rockband Caesar, een van de artiesten van Excelsior, 

laat drumster Marit de Loos weten volledig achter het nieuwe 

prijsbeleid van het label te staan. “Ik ben er zelfs blij mee. 



Zeker weten dat mensen door een lagere prijs toch eerder je 

platen kopen.” 


