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Meubelgigant Westwing 
haalt nieuw groeigeld op

E-COMMERCE

Meub

Investeerders steken € 72 mln in Duitse onlinewinkelclub

Rutger Betlem
Amsterdam

Onlinemeubelverkoper Westwing 
heeft nieuw groeigeld opgehaald. 
Fidelity Worldwide Investment, 
Odey en Tengelmann steken bij el-
kaar € 72 mln in het Duitse bedrijf. 
Hierdoor komt het totaal geïnves-
teerde bedrag in Westwing uit op 
€ 150 mln.

Uit de hoogte van het investe-
ringsbedrag spreekt een enorm 
vertrouwen van investeerders. Der-
gelijke bedragen zijn tot nu toe nor-
maal gesproken voorbehouden 
aan e-commerce start-ups uit de 
Verenigde Staten.

De webwinkel heeft in zijn ruim 
tweejarige bestaan explosieve groei 
laten zien. In 2011 kwam de tota-
le omzet uit op € 500.000, in 2012 
ging er voor € 41 mln over de virtu-
ele toonbank, vorig jaar boekte het 
bedrijf een omzet van € 110 mln.

De onlinemeubelwinkel is ver-
gelijkbaar met koopjeswebsites als 
Vente Privée en Velo Flash. Het zijn 
besloten winkelclubs die hun le-
den dagelijkse aanbiedingen doen 
met hoge kortingen. Vente Privée 
doet dat voor kleding, Velo Flash 
voor fietsspullen en Westwing dus 
voor meubelen. De kortingen zijn 
gemiddeld 37%, maar kunnen op-
lopen tot 70%.

In Nederland heeft Westwing 
zo’n 300.000 leden. Het is daar-
mee een kleine afdeling. Het con-
cern telt in totaal 12 miljoen leden. 
Nederland is vooral belangrijk op 
het gebied van inkoop. ‘Dutch De-
sign’ heeft een goede naam in de 
interieurwereld. Daarnaast wordt 
deze markt gezien als voorloper in 
het omarmen van nieuwe, online, 
technieken.

Op het Amsterdamse kantoor 
van het Duitse bedrijf werken der-
tig mensen. Duitsland is de groot-
ste markt, Italië en Brazilië zijn 
sterk in opkomst. Ieder land werkt 
autonoom, maar deelt — met uit-
zondering van Rusland en Brazilië 
— de inkoop. Het bedrijf claimt in-
middels 2,8 miljoen artikelen ver-
zonden te hebben. Een derde van 
de aankopen, waaronder bankstel-
len en boxsprings, wordt gedaan op 
een mobiel apparaat. 

De investeerders Fidelity World-
wide Investment, Odey en Tengel-
mann waren verantwoordelijk voor 
de laatste investeringsronde. Eer-

der stak onder andere Rocket Inter-
net (bekend van Zalando) geld in 
het bedrijf. Het kapitaal wordt in-
gezet voor groei in bestaande lan-
den, het verbeteren van de logistiek 
en het aanpassen van de techniek.

€ 72 mln
Het ophalen van € 72 mln aan 
groeigeld door Westwing is 
de grootste investering ooit in 
een e-commerce start-up bui-
ten de Verenigde Staten.

Bedrijf Opzet
 ➜ Westwing is een 
Duitse onlinemeubel-
winkel.

 ➜ De besloten winkel-
club doet leden dage-
lijks aanbiedingen. 

 ➜ In Nederland telt 
Westwing circa 
300.000 leden.
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