
Nieuws: BMG Benelux releast 3 versies van nieuwe Within 

Temptation 

 

BMG Benelux volgt de strategie van BMG Duitsland, waardoor ook 

in Nederland de nieuwe cd van Within Temptation in drie 

verschillende edities verschijnt. Het nog naamloze album wordt 

door BMG uitgebracht in een zogeheten basic-, standaard- en 

premiumversie. De consumentenadviesprijzen van de drie versies 

bedragen in Duitsland respectievelijk €9,99, €12,99 en €16,99 

en volgens Ilja Volkers, commercial director bij BMG Benelux, 

gaat dit in Nederland ook het geval zijn. De ppd’s van de 

basic-, standaard- en premiumedities zijn €8,50, €10,50 en 

€13,50. Volkers: “De goedkoopste is een zogeheten anti-piracy-

cd, de tweede is een ‘normale’ cd en de premiumversie is echt 

voor de fans.” 

 

In een eerdere reactie tegenover Muziek en Beeld meldde 

Volkers dat er eerst succes in de Duitse markt geboekt moest 

worden voordat de proef navolging in Nederland zou krijgen. 

Volkers: “Eerste resultaten uit Duitsland zijn er nog niet, 

maar het nieuwe album van Within Temptation is ook voor 

Nederland een superbelangrijke release. Daarom gaan we het 

doen zoals in Duitsland. In principe willen we in de toekomst 

alle, voor Nederland relevante, releases op deze manier op de 

markt brengen. Zo kun je een bredere markt bedienen.” 

 

Volkers zegt het moeilijk te vinden om in te schatten hoeveel 

cd’s er uiteindelijk meer verkocht zullen worden. “Je zult een 

bredere consumentendoelgroep aanspreken. Wel is gebleken dát 

je meer kunt verkopen. Zo hebben we van het album van Boris 

een uitgeklede versie geleverd aan het non-traditionele 

kanaal. Hierdoor werd er tien tot vijftien procent meer 

verkocht.” 

 

Afgelopen maandag meldde Universal Music te hebben besloten 

ook het aanbod van haar producten uit te breiden, door in de 

toekomst vaker albums in meerdere versies uit te brengen. 

Daarop kwamen enkele reacties die niet alleen positief waren. 

Ook Volkers heeft al enkele reacties gehad: “Een persoon zei 

‘moet ik nu alle drie de versies opnemen?’. Daar gaan wij niet 

over, wij brengen ze uit en de retailer moet de keuze maken.” 

De commercial director is positief gestemd over het initiatief 

van Universal: “Dat draagt zeker bij aan het vergroten van de 

business.” Volgens Volkers is BMG echter niet van plan om het 

voorbeeld van Universal te volgen en voor bepaalde kanalen 

exclusiviteit te bieden. “Maar het kan in de toekomst zeker zo 

zijn dat we tailor made-producten/concepten ontwikkelen voor 

bepaalde retailkanalen.” 
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