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Jeroen Retrae (links) en Remon van Hooijdonk 
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NETWERKPARTNER

Dagelijks 
topaanbiedingen
Wie het statige Laren (N-H) binnenrijdt, ziet vooral veel 
elementen van de oude economie om zich heen. Schijn 
bedriegt. Verstopt tussen herenhuis en raadhuis bevindt 
zich het zenuwcentrum van VoordeelVanger.nl, een 
succesvol internetplatform voor dagaanbiedingen.  
ABA Today schuift aan bij de twee eigenaren.

We schrijven 2014 als Jeroen Retrae en Remon van 
Hooijdonk elkaar via hun toenmalige werkkring 
ontmoeten en hun ideeën, kennis en ambities 
bundelen. Jeroen had de nodige ervaring in het 
managen van een onderneming en Remon was onder 
andere expert in online marketing. De twee zagen 
kansen om een e-commerce site te lanceren gericht 
op dagaanbiedingen. Deze bestaan voor een groot 
deel uit restpartijen en overstock van leveranciers. 
De sites die zich destijds richtten op de verkoop van 
restpartijen via dagaanbiedingen waren van matige 
kwaliteit, was hun overtuiging. Dat konden zij anders, 
beter. Jeroen Retrae: ‘Vanaf het begin hebben wij ons 
voorgehouden alle onderdelen van ons bedrijfsproces 
professioneel aan te pakken. Daarmee konden wij ons 
onderscheiden. We besloten zonder voorraden te gaan 
werken. Het gaat er juist om dat we slim gebruik maken 
van de voorraden en restpartijen van onze leveranciers. 
Het was dan ook direct duidelijk dat een goede relatie 
met leveranciers essentieel zou zijn. Daar hebben we 
vanaf dag één hard aan gewerkt.’ Het resultaat is een 
zeer breed productportfolio. VoordeelVanger.nl biedt 
talloze producten: van zaklampjes tot rolkoffers en van 
scheermesjes tot steunkousen. Zelfs complete sauna’s 
en pallets haardhout vullen de virtuele winkelwagens. 

1 MILJOEN MAILINGEN
De uitgekiende inkoopstrategie gaat gepaard met 
een tweede pijler van de onderneming: marketing. 
De marketing is erg belangrijk om de consument, 
die dagelijks via de mail vijf topaanbiedingen 

gepresenteerd krijgt, te verleiden tot aankoop 
over te gaan. ‘Van alle uitingen die de consument 
iedere dag op zich af ziet komen, moet ons aanbod 
eruit springen’, weet Remon van Hooijdonk. ‘Dat 
betekent: aantrekkelijke producten, volledige en 
sprekende productinformatie, mooie beelden en 
scherpe en accurate prijzen. Dit luistert erg nauw. We 
monitoren welke mailingen goed werken en welke 
klantbenadering aanslaat. Zo blijven we ons aanbod 
en de klantervaring verbeteren.’ Zeven dagen per 
week ontvangen bijna een miljoen mensen de mailing 
van VoordeelVanger.nl. 60 procent daarvan komt bij 
Nederlandse klanten terecht; 40 procent gaat naar 
Vlaamse relaties.

FLINKE GROEI
Dat brengt ons meteen bij de derde pijler onder het 
succes van VoordeelVanger. Slimme automatisering en 
ICT zorgen ervoor dat bestellingen efficiënt en foutloos 
verlopen. Informatiesystemen van leveranciers, 
fulfilment en bezorgers zijn met elkaar geïntegreerd en 
ook het externe customer contact center heeft toegang 
tot alle relevante gegevens. ‘We houden controle over 
het gehele proces. Daarmee onderscheiden wij ons van 
andere webwinkels. Wij staan garant voor kwaliteit. En 
met deze aanpak hebben we de laatste jaren een flinke 
groei doorgemaakt’, vertelt Jeroen Retrae. 

STABIELE PARTNER
Deze groei is niet onopgemerkt gebleven. Leveranciers 
zien in het bedrijf een betrouwbare, stabiele en 
waardevolle business partner. VoordeelVanger 
is op deze manier voor veel leveranciers een vast 
afzetkanaal geworden. Niet alleen een partij aan wie 
zij de restanten kwijt kunnen. ‘We zijn uitgegroeid tot 
een serieuze business partner voor onze leveranciers. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat we met hen naar China 
gaan om mee te denken over de inkoop van producten. 
Dat betekent dat zij ons als eerste bellen voor een 
interessante partij goederen. En dat is precies hoe wij 
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Het past in de trend van gamification: het toepassen 
van game-elementen bij e-commerce. Wanneer 
de veiling een succes blijkt, zal dit verder worden 
uitgebreid. Zo blijft VoordeelVanger behoedzaam 
opereren en daarmee heeft het bedrijf de laatste jaren 
een goede positie in de markt gerealiseerd. Dat wil 
niet zeggen dat er af en toe een flinke dosis lef nodig 
is. Afgelopen zomer kreeg men de kans om een partij 
bath buckets op de kop te tikken. ‘Geen idee of het 
zou lopen, maar we waren er in een mum van tijd 
doorheen.’ Tevens ligt uitbreiding richting Frankrijk 
voor de hand. Er wordt al gewerkt aan een Franstalige 
versie van de site, in de eerste plaats voor de Belgische 
markt. Maar internet kent geen grenzen en dus is een 
stap verder naar het zuiden logisch.

Ajax neemt inmiddels een belangrijke plaats in bij 
beide ondernemers. Jeroen kijkt bijvoorbeeld met 
heel veel plezier terug op de Kidsdag waar hij met 
zijn dochters geweest is. Remon kijkt vooral vooruit 
naar de ontmoetingen met Real Madrid. Wellicht 
stappen zij samen met ABA in het vliegtuig richting 
Bernabéu.

INTERNATIONAL TRADE CONCEPTS
VOORDEELVANGER.NL
www.voordeelvanger.nl
T 035 808 0233

het graag zien’, legt Jeroen Retrae uit. ‘Doordat we 
dicht bij onze leveranciers staan, kunnen we de beste 
producten selecteren en onze klanten de beste prijzen 
bieden.’

ABA VOOR BUSINESS
De band met leveranciers wordt niet alleen in zakelijke 
kringen verstevigd. Sinds kort nemen Remon en 
Jeroen beurtelings hun relaties mee naar de ABA en 
de wedstrijden van Ajax. Voetbal zorgt in dit geval 
voor de verbinding en de ontspannen en toch zakelijke 
sfeer bij ABA heeft VoordeelVanger al veel opgebracht. 
‘Het mes snijdt aan twee kanten’, legt Remon van 
Hooijdonk uit. ‘We versterken in de eerste plaats de 
relatie met onze huidige leveranciers. De ABA zorgt 
altijd voor een uitstekende ontvangst en dat maakt het 
mogelijk onze business partners in de watten te leggen. 
En in de tweede plaats is het ABA netwerk voor ons 
al erg waardevol gebleken. We hebben verschillende 
nieuwe leveranciers aan ons kunnen binden. Zo 
leveren Ajax en ABA ons veel op in het uitbouwen van 
bestaande business en binnenhalen van nieuwe.’

FLINKE DOSIS LEF
En over nieuwe business gesproken, sinds kort 
biedt VoordeelVanger ook een online veiling. Deze 
verkoopmethode wordt nu op beperkte schaal ingezet. 

Bel of mail voor een ViP behandeling: 
info@vipcom.nl of 088 8472 666

COMMUNICATIE IN DE  DIGITALE WERELD

ViPcom ontwerpt, bouwt en verbetert 
contact centers voor organisaties die een 
superieure  Customer eXperience beleving 
willen meegeven aan hun klanten

ViPcom word gezien als een specialist in 
de Nederlandse  markt en is vele malen 
bekroond voor dit specialisme. 
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