
Column Werner Schlosser - Heeft Ahold het te hoog in zijn bol? 
 

Albert Heijn mag dan op de kleintjes letten, maar als het op strategische 
overnamen aankomt, is het bereid diep in de buidel te tasten. Dat wil 

zeggen: voor een gewone sterveling is het overnamebedrag van €350 
miljoen bijna niet te overzien. Maar Ahold, dat alleen al in het laatste 

kwartaal van 2011 een omzet genereerde van €7,3 miljard, lacht erom. 
 

Financieel ingevoerden noemen de prijs niet exorbitant hoog. Die ligt nog 
onder de door bol.com in een persbericht genoemde jaaromzet van €355 

miljoen in 2011 (blijkbaar heb ik de correctie op de eerder door bol.com 
aangekondigde jaaromzet van €376 miljoen gemist). Hoe dan ook: van 

een te hoog bedrag à la Hyves lijkt dus geen sprake. 

Dan kun je je afvragen waarom de vorige eigenaren, 
investeringsbedrijven NPM Capital en Cyrte Investments, de webshop van 

de hand doen. Pas drie jaar nadat ze het van mediaconcern Bertelsmann 
overnamen, en tegen zulke relatief gunstige condities. Wees niet 

bevreesd, zij zijn er niet bij ingeschoten. In 2009 werd naar verluidt €150 
miljoen voor bol.com betaald. Dat was althans het bedrag waarvoor Hans 

Breukhoven destijds in een interview zei dat hij bol.com had kunnen 
kopen. 

 
€200 miljoen winst en het hardnekkige gerucht dat amazon.com deze 

zomer naar Nederland komt lijken me voldoende (en gegronde) redenen 
om de bal (of bol) door te spelen. De Amerikaanse internetwinkel gaf 

weliswaar een winstwaarschuwing af, maar zag zijn omzet in Q4 van 2011 
met 35% stijgen naar $17,4 miljard. Ka-tching! 

Zo’n over de hele wereld opererend bedrijf kan door centrale inkoop 

natuurlijk mooie kostenbesparingen realiseren op het gebied van prijzen, 
personeel en opslag. Als Amazon die in de verkoopprijzen doorvertaalt en 

ter introductie een forse marketingcampagne optuigt, moet dat 
Nederlanders tot ‘vreemdgaan’ kunnen verleiden. 

 
Maar precies daar ligt ook de grote voorsprong van het tandem Ahold-bol. 

Dat heeft nu al vele miljoenen bezoekers per jaar in zijn fysieke en online 
winkels. Alleen al dat feit van zowel clicks als bricks kan een voordeel zijn. 

Bij de aankondiging dat Ahold in de Albert Heijn-vestigingen afhaalpunten 
voor bol.com-bestellingen wil maken, werd door journalisten in eerste 

instantie lacherig en onbegrijpend gereageerd. Reacties vanuit het publiek 
maakten echter duidelijk dat aan een dergelijke dienst wel degelijk 

behoefte is. Voeg daaraan toe dat AH en bol.com elkaar zowel qua 
assortiment (food vs. non-food) als platform (offline vs. online) aanvullen, 

en een bij vluchtige beschouwing vreemde match blijkt in potentie een 

hele goede. 
 

Nu elkaar nog kruisbestuiven: de mogelijkheid om bol.com-bestellingen 
zelf af te halen is dus al aangekondigd en het ligt voor de hand dat AH de 

kennis en ervaring van bol.com (never change a winning team!) zal 
gebruiken om zich online beter te manifesteren. Dat zal er ook 



ongetwijfeld toe leiden dat bol.com een nog breder assortiment gaat 
aanbieden. Bovendien biedt die koppeling van on- en offline, zeker bij 

productgroepen die op beide plekken worden aangeboden, zoals 
entertainment - een betere onderhandelingspositie richting leveranciers. 

 
Ik moet het nog maar zien, dat amazon.com dat Nederlandse concurrentje 

straks wel even van de kaart zal blazen. De overname door Ahold zorgt er 
in ieder geval voor dat de yankees een extra hobbol te nemen hebben. 
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