
Nieuws: Eric Benjamin over lage verkoopprijs Shrek 2: ‘We 

moeten wel’ 

 

Winkelier Wim van Walderveen plaatste naar aanleiding van een 

Muziek en Beeld Newwwz-item over de release van de Shrek 2-

dvd, de boze reactie dat nu ook Free Record Shop ‘met prijzen 

stunt’. De keten verkoopt de singlediskversie van de 

animatiefilm voor €17,99, terwijl de ppd €18,28 bedraagt. “Ze 

mogen nu al helemaal niets meer zeggen over Kruidvat en 

Blokker, ze zijn verdikkie geen haar beter!”, aldus Van 

Walderveen maandag 1 november op www.muziek-en-beeld.nl. 

 

Begin dit jaar, in een artikel over de brandbrief van de NVGD 

(‘help de platenzaak verzuipt’), zei Eric Benjamin, algemeen 

directeur Free Record Shop, voorstander te zijn van een 

‘gezonde marktwerking’. Benjamin destijds: “Het is duidelijk 

dat, wanneer het niet florissant gaat in de handel, er veel 

gereageerd wordt. Helemaal wanneer producten, waar veel omzet 

op te behalen valt, voor een veel te lage prijs in de markt 

worden gezet. Borsato (de studioversie van Zien, red.) is dan 

de druppel, maar het is natuurlijk al veel langer aan de 

hand.” En, over de industrie: “Ze zijn momenteel de 

traditionele handel aan het uitroken en de industrie schiet op 

die manier in zijn eigen voet.” 

 

Gevraagd of het verkopen van de Shrek 2-dvd onder de ppd voor 

Free valt onder ‘gezonde marktwerking’, zegt Benjamin nu: “De 

ppd is geen item, dat zegt me niets. We gaan overigens vanaf 

vandaag naar een prijs van €16,99. We moeten wel; we volgen de 

markt. Intertoys zit op €16,99, Media Markt op €14,99. Ik zou 

ook liever een andere prijs hanteren, maar we moeten gewoon 

mee.” Wat volgens Benjamin wel ‘fout’ is, is verkopen onder de 

inkoopprijs. “Dan heb je niet de juiste bedoelingen met het 

product. Wij verkopen niet onder de inkoopprijs. Ook op een 

verkoopprijs van €16,99 maken wij met Shrek 2 nog winst, zij 

het weinig. Wat ik belangrijk vind, is dat wij die 

verkoopprijzen niet initiëren. Ik ben uiteraard voor een 

gezonde marge. We volgen nu gewoon. Wat moeten we anders?” 

 

https://www.wernerbros.biz/werk/artikel-nvgd-start-discussie-over-levering-aan-non-traditionals-help-de-platenzaak-verzuipt-muziek-en-beeld/

