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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Overlap vermijden met online prijsbrekers

M Een open deur: wat anders aanbieden: 
    retailers die ongeveer hetzelfde aanbieden als hun
    belangrijkste concurrenten -online, en ook offline-
    worden steeds meer geconfronteerd met
    consumenten die alleen de winkel bezoeken voor
    showrooming: product bekijken, prijzen vergelijken
    en elders goedkoper kopen.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Overlap vermijden met online prijsbrekers

M Wat anders aanbieden, enkele oplossingen: 
    F mogelijke oplossingen:
        G het aanbieden van huismerken / private labels,
            zoals IKEA en H&M doen, en ook Decathlon; in
            supermarkten is dit al langer aan de hand;
        G exclusiviteit onderhandelen met merk-
            fabrikanten m.b.t. bepaalde artikelen of
            onderdelen van hun assortimenten, zoals
            wordt gedaan door Footlocker met Nike
            schoenen;
        G andere service- en/of garantie-elementen aan
            het ‘vergelijkbare aanbod’ toevoegen dan
            andere retailers of e-tailers (-> value chain!).
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Overlap vermijden met online prijsbrekers

M Wat anders aanbieden, enkele oplossingen: 
    F enkele beperkingen:
        G dominantie van grote merken, zoals in
            speelgoedsector (LEGO, Mattel) of in high-end
            cosmeticasector (LÓréal), hetgeen onder-
            handeling bemoeilijkt (dicteren de markt);
        G eigen beperkte grootte qua winkelorganisatie
            en middelen; 
        G eigen beperkingen m.b.t. zelf fabriceren, eigen
            R&D of marketing-knowhow.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Overlap vermijden met online prijsbrekers

M Wat anders aanbieden, enkele oplossingen: 
    F ontwikkelingen:
        G pure online-aanbieders zoals Amazon, hebben
            natuurlijk ook steeds meer last van prijscon-
            currentie, hetgeen leidt tot curated commerce.

            Bij curated commerce wordt een unieke
            verzameling van producten aangeboden die
            volgens eigen smaak en overtuiging van de
            aanbieder is samengesteld, zeg maar á la een
            kunstverzameling in kunstmuseum.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Overlap vermijden met online prijsbrekers

M Wat anders aanbieden, enkele oplossingen: 
    F ontwikkelingen:
        G curated commerce, zoals aangeboden door
            Zappos / Glance van Amazon, toont een
            beperkt deel van het totale assortiment
            (steeds meer consumenten storen zich
            namelijk aan online-overaanbod) en nodigt uit
            tot ‘snuffelen’.

            De bedoeling is om snuffelaars over te halen lid
            te worden van de Zappos-community, alwaar
            leden onderling favoriete producten kunnen
            bekijken, beoordelen en kopen. 
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Overlap vermijden met online prijsbrekers
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Vechtproducten aan assortiment toevoegen

M Referentieproducten, bijna noodzakelijk? 
    F concurrentie trachten te verminderen door alleen
        een uniek assortiment aan te bieden, kan toch tot
        minder klandizie leiden.

        Dit komt vooral doordat concurrenten bepaalde
        fabrikantenmerken (bv. Coca-Cola, DE, Samsung,
        Philips, enz.) voeren die nu eenmaal veel worden
        verkocht en bij de meeste retailers (in die sector)
        in het assortiment zijn opgenomen:
        referentieproducten.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Vechtproducten aan assortiment toevoegen

M Referentieproducten als ijkpunt: 
    F veel consumenten vragen naar referentie-
        producten en zullen winkels die deze niet
        aanbieden, vaak vermijden.

        Bovendien worden referentieproducten door
        consumenten gebruikt als ijkpunten voor het
        verdere assortiment: de Cola is hier niet duur,
        dus zal de rest van de artikelen qua prijs ook wel
        meevallen.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Vechtproducten aan assortiment toevoegen

M Referentieproducten als ijkpunt: 
    F een referentieproduct hoeft niet per se een
        identiek product te zijn.  
        Een goedkoop type van een bekend merk kan ook
        als referentieproduct worden beschouwd en zal
        tevens als prijsbreker worden gezien.

        Omnichannel retailers doen er in dit soort
        situaties goed aan vechtproducten in te zetten:
        vergelijkbare of identieke producten tegen
        scherpe prijzen.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Vechtproducten aan assortiment toevoegen

M Assortimenten vanuit verschillende perspectieven: 
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Vechtproducten aan assortiment toevoegen

M Assortimenten vanuit verschillende perspectieven: 
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Vechtproducten aan assortiment toevoegen

M Assortimenten vanuit verschillende perspectieven: 
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Vechtproducten aan assortiment toevoegen

M Vechtproducten, afwegingen:
    F wanneer vechtproducten worden ingezet, kunnen
        deze het beste wel voldoende zichtbaar worden
        gemaakt voor de online prijsvergelijkende klant. 
        In hoeverre dit ook geldt voor de fysieke winkel
        is maar de vraag, alleen al vanwege de zeer lage
        marges en toch kostbare schapplaatsen.

    F Anderzijds, omnichannel draait in grote mate om
        transparantie, waardoor dezelfde vechtproducten
        zowel online als offline zouden moeten worden
        aangeboden.  Persoonlijke  verkoop zou aankoop
        hiervan dan tegen kunnen gaan.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Vechtproducten aan assortiment toevoegen

M Opdracht 1, assortimentsstrategie:
    F Vragen ter verdieping en ter discussie:

        G Waarom heeft omnichannel een andere
            assortimentsstrategie nodig dan bijv. single- of
            multichannel?
        G Waarin verschilt het assortiment van omnichannel
            ten opzichte van multi- en crosschannel?
        G Adviseer hoe de klassieke retailer zijn assortiment
            moet aanpassen om omnichannelstrategie te
            kunnen toepassen.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Meer keuzemogelijkheden voor doelgroep?

M Longtail fenomeen:
    F e-commerce biedt veelal (zeer) veel keuze-
        mogelijkheden.  Amazon biedt bijv. een grote
        hoeveelheid producten aan die ieder relatief
        weinig gekocht worden, maar in gezamenlijkheid
        het gros van de totale afzet vormen. 

        Zo wordt het assortiment top-verkopende
        boeken qua verkoop overtroffen door de afzet in
        minder populaire titels, simpelweg door deze aan
        tal van klanten (of niches) aan te bevelen. 
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Meer keuzemogelijkheden voor doelgroep?

M Longtail fenomeen:
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Meer keuzemogelijkheden voor doelgroep?

M Longtail fenomeen:
    in veel gevallen is de bekende 80-20 verhouding
    (wet van Pareto) gaandeweg veranderd in 90-10.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Meer keuzemogelijkheden voor doelgroep?

M Longtail fenomeen:
    F dit principe is voor een enkele fysieke winkel,
        met alle kosten van voorraadhouden, schap-
        plaatsing, merchandising, distributie naar
        uiteenlopende klanten of niches, enz. vrijwel
        ondoenlijk en onhaalbaar.  
        Vandaar dat dit vooral voorkomt bij grote online-
        aanbieders zoals Amazon, die er een business-
        model van gemaakt hebben.

        Inmiddels hebben ook grotere retailers met
        webshops en meerdere vestigingen dit business-
        model omarmd. 
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Meer keuzemogelijkheden voor doelgroep?

M Longtail invulling:
    F in een omnichannel strategie kunnen retailers
        het aanbod in de winkels verruimen met
        producten die alleen online zijn te bestellen. 
        Bestelterminals of -zuilen in de winkel maken zo
        een oneindig schap mogelijk
        (endless aisle of endless 
        shelf).

        Uiteraard lukt dit alleen
        wanneer ICT, logistiek 
        e.d. prima in orde zijn! 
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Meer keuzemogelijkheden voor doelgroep?

M Longtail invulling:
    F omnichannel retailers kunnen longtail en het
        oneindige schap op diverse manieren bereiken:
        G het huidige integrale assortiment in alle
            vestigingen aanbieden (zoals supermarkten
            zoals Carrefour, AH/Delhaize doen);
        G verdieping van assortiment: meer keuzes
            bieden binnen bestaande productcategorieën,
            waarbij online aanbod van leveranciers wordt
            betrokken (wijnaanbod van supermarkten);
        G verbreding van assortiment: toevoeging van
            nieuwe productcategorieën; veelal wel lastig
            met het oog op toch andere markten. 



25

HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Meer keuzemogelijkheden voor doelgroep?

M Zin en onzin van longtail assortimentsbenadering:
    F capaciteit: 
        hoewel het aanbieden van een longtail
        assortiment vrij logisch lijkt, is dit niet echt
        haalbaar voor de meeste retailers.  
        Dit geldt met name wanneer de retailer
        merendeels eigen merken voert, en dus zou
        moeten uitbreiden door productontwikkeling.

        Feitelijk zullen retailers zich vooral kunnen
        richten op het aanbieden van hun huidig
        integraal assortiment in al hun vestigingen.   
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Meer keuzemogelijkheden voor doelgroep?

M Zin en onzin van longtail assortimentsbenadering:
    F bereidheid:
        ook al zouden retailers een longtail assortiment
        kunnen voeren, de vraag ontstaat of zij dat ook
        willen : 
        G wil de retailer wel lager gepositioneerde
            artikelen in longtail aanbieden, waardoor zij
            niet een relevante selectie voor hun klanten
            maken, zoals bij curated commerce?
        G wil de klant in een keuzestress belanden?  Om
            dit te voorkomen zal de retailer (zoals bij
            Amazon) de keuze steeds moeten beperken tot
            ‘ook aanbevolen voor u...’.
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HET ASSORTIMENT IN OMNICHANNEL

Het assortiment in de fysieke winkel

M Integraal uitstallen?  Voorraden aanhouden? :
    F dienen producten integraal uitgestald  te worden,
        dus tastbaar, uit de verpakking te kunnen
        worden beoordeeld?  
        En: in hoeverre dienen producten meteen
        meegenomen te kunnen worden, dus op voorraad
        te zijn in de winkel?

    F Wat is per saldo de bestaansreden van een
        fysieke winkel  wanneer de klant het assortiment
        niet meer kan beoordelen en bij aankoop
        onmiddellijk kan meenemen? 
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M Belangrijke overwegingen:
    F toevoeging van producten aan het assortiment
        betekent meer toegevoegde waarde voor de
        klant, zelfs wanneer ze niet zijn uitgestald of op
        voorraad zijn;

    F wanneer een deel van het huidige assortiment
        niet langer wordt uitgestald en/of alleen op
        bestelling leverbaar is, betekent dit minder
        toegevoegde waarde voor de klant, zeker bij
        herhalingsaankopen;

>> 
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M Belangrijke overwegingen:
    F minder producten op een betere, meer onderling
        vergelijkbare manier uitstallen kan ook tot meer
        toegevoegde waarde leiden.

        De klant kan door een dergelijke opstelling de
        aangeboden producten beter beoordelen en met
        elkaar vergelijken, ook al worden toch minder
        producten aangeboden;

>>
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M Belangrijke overwegingen:
    F schrappen in het huidige winkelassortiment om
        ruimte vrij te maken kan resulteren in:
        G de mogelijkheid om naar een kleiner pand te
            verhuizen.  Financieel misschien interessant,
            maar met het risico dat klanten afhaken!
        G het benutten van de vrijgekomen ruimte voor
            een betere winkelervaring en productbeleving:
            de winkel wordt meer showroom, passend
            binnen omnichannel;
        G het in voorraad kunnen opnemen van andere
            producten: assortimentsverbreding voor zover
            dit consistent en zinvol is!
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M Aanbevelingen t.a.v. doelgroep en assortiment:
    F bij de afweging welke productcategorieën op te
        nemen met het oog op de doelgroep en de eigen
        strategie, passen enkele aanbevelingen:

        G beperk het aanbod van snuffelproducten niet;
            dit is juist één van de redenen waarom klanten
            de winkel bezoeken!

>>
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M Aanbevelingen t.a.v. doelgroep en assortiment:
    F enkele aanbevelingen, vervolg:

        G houd duidelijk rekening met het onderscheid
            tussen bestemmings- en meeneemproducten:
            de klant komt specifiek voor bestemmings-
            producten die er gewoon moeten zijn! 
            Meeneemproducten die er even niet zijn,
            zorgen niet voor weglopende klanten.

>>
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M Aanbevelingen t.a.v. doelgroep en assortiment:
    F enkele aanbevelingen, vervolg:

        G geef ruimte aan producten die de klant wil
            kunnen ervaren en uitproberen.  Presenteer
            bijv. één product in uitgebreide zin met
            toelichting, en biedt daarnaast enkele andere
            modellen alleen op bestelling;

        G zorg voor transparante communicatie omtrent
            wijzigingen in het (aankoop)beleid: wat kan de
            klant waar zien en hoe kan hij kopen of
            bestellen; wat zijn voordelen van de wijziging.
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M Opdracht 2, omnichannel en assortimentsbeleid:
    F Lees het artikel:
          https://www.imcc.nl/kennisartikel/omnichannel-vereist-ander-
          voorraad-en-assortimentsmanagement/
          [ bijbehorend:  https://www.delaatstemeter.nl/checklisten/marge-
             killers-in-logistiek-on-time-in-full-no-error-and-no-contact/  ] 

    F Beargumenteer achtereenvolgens waarom en hoe de
        volgende aspecten uit het artikel bijdragen aan het
        succes van omnichannel:
           1: het managen van de long tail
           2: van omzet per meter naar rendement per artikel /
                kanaal
           3: van ‘gut feeling’ naar ‘fact based’
           4: integrale voorraadaansturing
           5: van ‘altijd een 7’ naar ‘OTIFNENC’
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M Web only, in afwijking van omnichannel :
    F web only assortimenten  (bijv. van fysieke
        winkels) kunnen niet in de fysieke winkels
        worden bekeken en worden aldaar in principe
        niet in voorraad gehouden.
        
    F web only gaat in tegen de filosofie van
        omnichannel: de klant heeft hier geen vrije
        kanaalkeuze en kan alleen online kopen.  
        En is t.o.v. pure online aanbieders niet handig ,
        daar de klant het product niet in de fysieke
        winkel kan gaan bekijken.
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Xenos: webaanbod deels in fysieke winkel 
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M Web only, in afwijking van omnichannel:
    F web only assortimenten zouden dus voor fysieke
        winkels sterk ontraden moeten worden. 

        En wanneer toch met web only (deels) wordt
        gewerkt, dan bij voorkeur wel met inzet van een
        of meer showrooms waarin deze producten wel
        degelijk fysiek getoond worden.

>>
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M Web only, in afwijking van omnichannel :
    F buiten het kernassortiment is web only wel
        verdedigbaar als assortimentsverbreding.  
        Op deze wijze worden nieuwe product-
        categorieën toegevoegd om de klant meer gemak
        te bieden. 
        Dergelijke producten kunnen dan in een show-
        room bekeken worden, en daarna in de winkel of
        online besteld kunnen worden;

>>
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M Web only, in afwijking van omnichannel:
    F ook kunnen fysieke winkels een online verkoop-
        platform creëren met web only aanbod van
        anderen;

    F voorkomen moet worden dat met het bijv. alleen
        aanbieden van web only vechtproducten, de
        indruk gaat ontstaan dat de webshop scherper is
        geprijsd dan wat in de fysieke winkel wordt
        aangeboden; 

    F tenslotte: beter ‘wij hebben meer dan we in de
        winkel kunnen tonen’ dan ‘bekijk onze web only’.
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M Dilemma voor merkfabrikanten :
    F veel multimerkenretailers  roepen om steun in
        hun strijd tegen pure online aanbieders , en
        vragen merkfabrikanten om exclusiviteit of om
        niet meer aan prijsbrekers te leveren.

        Maar de grotere pure players zoals Amazon en
        Zalando vormen grote spelers waaraan grote
        merken niet zomaar voorbij kunnen lopen . 

        Tegelijkertijd moeten merkfabrikanten ook in
        aanmerking nemen dat >90% van hun omzet
        wordt gegenereerd via de bestaande retailers ...
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M Strategische afwegingen voor merkfabrikanten:
    F welk marktaandeel gaan pure online aanbieders
        op termijn veroveren, hoe daarmee om te gaan?

    F welke toekomst heeft multimerkendistributie?
        hoe zal het marktaandeel daarvan zich
        ontwikkelen? welke spelers zullen bij een evt.
        shake-out overleven, welke niet?

    F hoe zal de directe verkoop aan consumenten zich
        ontwikkelen, zowel via branded stores als via
        eigen webshops? hoe belangrijk zal dit worden? 
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M Zin en onzin inzake exclusiviteit en selectiviteit:
    F wanneer scherpe prijsconcurrentie de marge van
        retailers onder druk zet, en afhankelijk van de
        ondersteuning aan en van retailers, rijst de vraag
        welke mate van distributie-intensiteit toegepast
        dient te worden.

    F Fabrikanten hebben hier 3 mogelijkheden:
        G intensieve distributie, meestal voor gemaks-
            goederen, meer dan 80% van verkooppunten;
        G selectieve distributie, verkoop overwegend bij
            de meer gespecialiseerde retail;
        G exclusieve distributie, via zeer gespecialiseerde
            retail, met geografisch alleen-verkooprecht.
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M Zin en onzin inzake exclusiviteit en selectiviteit:
    F wat betreft exclusieve distributie, door 
        e-commerce wordt deze geografische
        exclusiviteit volkomen uitgehold: een ‘exclusieve’
        retailer in Amsterdam kan online ook simpelweg
        aan klanten in andere steden verkopen;

    F wat Nederlandse en zeker ook Europese
        wetgeving betreft wordt concurrentie sterk
        aangemoedigd, waardoor selectieve en
        exclusieve distributie sterk worden ontmoedigd
        of zelfs aan banden worden gelegd.
        Fabrikanten dienen zich te beperken tot
        ‘aanbevolen verkoopprijzen’.

47

M Zin en onzin inzake exclusiviteit en selectiviteit:
    F om toch een vorm van selectiviteit of exclusiviteit
        te bereiken, kunnen wél kwaliteitscriteria
        worden gesteld, bijv. aan opleiding van retail-
        personeel, de wijze waarop producten worden
        gepresenteerd of gedemonstreerd, of de
        uitvoering van garantie en klantenservice.

        Pure online aanbieders kunnen hierbij wél
        uitgesloten worden wanneer de fysieke vertoning
        van producten een vereiste is.
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M Zin en onzin inzake exclusiviteit en selectiviteit:
    F het nadeel van het uitsluiten van pure online
        aanbieders is dat ook aanbieders kunnen worden
        uitgesloten die wel degelijk toegevoegde waarde
        leveren en geen prijsbrekers zijn, zoals CoolBlue.

        Voor dit soort bedrijven worden inderdaad wél
        uitzonderingen gemaakt.
        In de regel leveren grote merkfabrikanten niet
        meer aan ieder bedrijf dat erop uit is met prijzen
        te stunten, inclusief fysieke winkels mét en
        zonder webshops.
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M Zin en onzin inzake exclusiviteit en selectiviteit:
    F voor grotere accounts, zoals MediaMarkt of
        Footlocker, gaan grote merkfabrikanten wel
        verder: deze zaken krijgen toegang tot
        exclusieve producten (al dan niet speciaal voor
        hen geproduceerd of co-branded).

H&M co-branding
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M Zin en onzin inzake exclusiviteit en selectiviteit:
    F deze werkwijze van fabrikanten richting grotere
        accounts heeft overigens wel tot gevolg dat het
        online marktaandeel, bijv. in de sector bruingoed
        (geluids-en beeldelektronica) gestabiliseerd is;
  
    F ook kleinere merkfabrikanten passen deze vorm
        van exclusiviteit toe, maar doen dit door
        producten onder verschillende modelnummers
        uit te brengen, meestal met een beperkte duur
        van uitgifte.  Denk hierbij aan promoties met TV’s
        die dan alleen bij één retailketen te koop zijn.


