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Veel handel in
tweedehands
webshops
Vanaquariumdecoratie tot duur-
zamesokken: nieuwewebshops
schietenals paddenstoelenuit de
grond,maar evenzoveelwebwin-
keliers stoppener ookweermee.
Daardoor ontstaat een levendige
handel inbestaandewebwinkels.
Deovernameprijzen liggen vrij
laag, dus starters kiezennuook
vaker voorovernamevanbestaan-
dewebshopsdan voor zelfbouw.
Maardoorhet overschot aanweb-
winkels is er veel kaf tussenhet
koren.
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. Nederland kent een
levendige handel in
webshops, mede door
het enorme aanbod.. Starters kiezen vaker
voor overname van
bestaande webshops
dan voor zelfbouw.. Veel webshophouders
vinden het nu een mooi
moment om het bedrijf
te verkopen.. Door het overschot
aan webwinkels is er veel
kaf tussen het koren.

D E TA I L H A N D E L

Handel in tweedeha

H
épsst,webwinkel kopen?OpWeb-
shopovername.nl, het platformmet
het compleetste aanbod vanweb-
winkels inNederland, staanopdit
moment 162webshops te koop.Het

aantalwebshopsophet platformwas in2019
eenkwart tot 30%hogerdaneen jaar eerder,
zegt oprichter Sander Scholten. ‘Webwinkels
wisselen vaker van eigenaar danklassieke
mkb-bedrijven.’

Datzelfdebeeldbestaat bij Brookz, eenal-
gemeenovernameplatformvoorbedrijven. ‘In
2018haddenwe38webshopsoponsplatform
enafgelopen jaarwarenhet er 59’, zegt alge-
meendirecteur PeterRikhof. ‘Daarmeegroeit de
verkoop vanwebshopsharderdan vanandere
bedrijven.’Het aantal serieuze reacties opaan-
gebodenwebshops is volgenshemnog sneller
gestegen:met 60%.

Overnameprijzen zijn laag
Deovernameprijzen voorwebshops zijn relatief
laag. ‘Het gaat van€20.000 tot eenpaarmiljoen’,
zegtRikhof. ‘Hetmeeste is klein;maar 10%van
dewebshopsheeft eenomzet vanmeerdaneen
miljoen. Aandie onderkant vandemarkt is het
koehandel.Het ismaarwat de gek ervoor geeft.
Van serieuzeprijsvorming is geen sprake.’

Kopers betalen—zonderde voorraad—
twee tot vier keer deoperationelewinst,merkt
Scholten. ‘Er zijnuitschietersnaarmultiples
van vijf of zes,maardanmoet je iets bijzonders
hebben, zoals een eigenmerkof exclusieve
distributierechten.’

Voor eenwebwinkelmet €500.000omzet
en—naaftrek vanondernemerskosten—een
marge van€50.000betaal je tussende€150.000
en€200.000. Voor €10mlnomzet en eenmarge
van€750.000 tussende€3,0mlnen€3,5mln.

Overschot aan winkels
Webshops staan te koopopplatformsals
Brookz enWebshopovername,maar ookopbij-
voorbeeldMarktplaats of bedrijventekoop.nl.
VolgensonderzoeksbureauDataprovider gaven
vorig jaar 16.000webwinkeliers er debrui aan,
endat zijn opmerkelijk veelmeer stoppers dan
het jaar daarvoor.Maar erwarenookevenveel
mensendie juist eenwebwinkel begonnen: ook
16.000.

Die starters staan voorde ‘make-or-buy-be-
slissing’: vanuit het niets zelf eenwebwinkel
opbouwenof eenbestaandewinkel overnemen.
Pakweg vijf jaar geleden, toenhet digitalewin-
kelcentrumnogniet uit zijn voegenbarstte,
werdmeestal voor zelfbouwgekozen.Wienu
start, zal vaker tot de conclusie komendathet
goedkoper en sneller is omeenbestaandeweb-
winkel over tenemen.

Nederlandheeft al eenoverschot aanwebwin-
kels, stelt hetGroningseDataprovider, datmet
eenalgoritmehet aantalwebshopsbijhoudt.
InNederland zijndat er ruim88.000, zegtme-
deoprichterGijs Barends.Dat is éénwebshop
opelke 193Nederlanders endat is veel. Ter ver-
gelijking: inBelgië is er eenwebwinkel op elke
558mensenenbij de oosterburenéénop448
Duitsers.

Doordeoverbewinkeling vindtDataprovider
het onvermijdelijk dat eendeel vandeonline-
shopshet loodje zal leggen.Waarschijnlijkhaalt
de top twintig 90%vanalle omzet binnen, aldus

Van aquariumdecoratie tot duurzame sokken: nieuwe webshops
schieten als paddenstoelen uit de grond, maar evenzoveel
webwinkeliers stoppen er ook mee. Daardoor ontstaat
een levendige handel in bestaande webwinkels.

In het kort

Barends. ‘Er zijndusheel veel kleinewebshops
diebijnaniets verdienenenhethoofdniet bo-
venwater kunnenhouden.Dat komtookdoor-
dat het ontzettend laagdrempelig is omeen
webshop tebeginnen.Voorminderdan€100
ben je al begonnen.’

‘Het is vrij eenvoudigomeenwebwinkel te
starten,’ beaamtScholten, ‘maarhet duurtwel
anderhalf tot twee jaar voordat deze eenbeetje
draait.Het duurt een tijdje voordat je eengoede
positie hebt inGoogle. Veel ondernemers on-
derschattenhoeveel tijd engelddat kost.’

Rammelende cijfers
Demeerderheid verdient geendroogbrooden
biedt zijnwebshopniet eens te koopaanals
wordt gestopt,merktRikhof. Bij kleinereweb-
shopsdiewel te koop staan, is het belangrijk om
kritischnaarde cijfers te kijken.

‘Bijna eenderdewordt opportunistisch inde
markt gezet.De verkopers zeggen vaakdat er
enormegroeipotentie indewebshop zit,maar
dat ze geen tijdhebbenomdie eruit te halen.’

Webshopovername.nl scheidt van tevo-
renhet kaf al vanhet koren. ‘Bij onsmoeten
webshopsminstens twee jaar actief zijn’, zegt
Scholten. ‘Enwij gaan vaak in gesprek over de
cijfers. Kloppendiewel?’Het komtbijvoor-
beeld voor dat de omzet van zo’nwebshop vlak
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voor de verkoopwordt opgepompt door flink te
adverterenbij Google. Als dat stopt, zakt ookde
verkoop in.

Veelwebshophouders vindenhet eenmooi
moment omhetbedrijf te verkopen,merkt
Scholten. ‘De economiedraait noggoedenook
zij lezenal die verhalenover geslaagdeoverna-
mes.’Dat hebbenwebwinkeliers gemeenmet
anderemkb-ondernemers.

Het percentage dat bereid is het eigenbe-
drijf tussennu en twee jaar te verkopen is sterk
gestegen, zo bleek innovember uit onderzoek

Nederland
88.419 webshops
2,8% van alle websites .nl

Duitsland
185.168 webshops
1,9% van alle
websites .de

België
19.728 webshops
2,6% van alle websites .be

Starters Gestopt

9060 9138
6338

12.093
16.289 16.213

2017 2018 2019

Verzadiging in webwinkelmarkt
Tegenover het aantal starters bijna evenveel
gestopte webwinkels.
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ndswebwinkels bloeit

De verkoper

Mitchel van
Duurenheeft

vorigemaandde
verkoopafgerond
vanFoodie.nl, een
webwinkel in voe-
dingssupplemen-
ten.Deopbrengst,
eenbedrag van
meerdan€1mln,
hadhij nodig voor
de aankoop van
dedomeinnaam
Meal.com, legt de
ondernemeruit.
Met deze sitewil
hijwerkenaan
de internationa-
le uitrol van zijn
nieuwebedrijf: een
maaltijdplanner
met recepten voor
mensendie onder
meer eenpaleo- of
ketodieet volgen.
‘Dat kan vijftig keer
zo grootworden
alsmijn eerdere

De koper

EdwardLem-
menskocht

vorig jaarmet zijn
vrouwEvaNijssen
via overname-
platformBrookz
dewebshopPuur
KidsFashion. Zijn
vrouwhadeer-
der eenwebshop
met kleding van
eenDeensmerk,
maardat stopte
met leverenaan
deNederlandse
markt.De ervaring
met eenonline-
winkel smaakte
naarmeer, volgens
Lemmens. ‘Het
werdkinderkle-
ding,maarhet
hadookeenander
product kunnen
zijn.’Het echtpaar
wildedewinkel
niet opbouwen
uit het niets,maar

kocht eenbestaan-
dewebwinkel,
met voorraad en
kennis erbij. ‘De
winkelwasopdat
momentnietmeer
open, dusdatwas
wel spannend’,
zegt Lemmens.
‘Het verbaasde
onsdathetmet
watnieuwsbrieven
enberichtenop
Instagramal snel
weer liep. Je loopt
erwel tegenaandat
jenooit tegende
marketingbudget-
ten vanKleertjes.

comenKleding.
nl kunt opboksen.’
Elk jaar is het vol-
gensLemmens
moeilijker omeen
webshop te ope-
nen,want er zijn er
al zoveel. ‘Vooral in
kleding is het een
jungle.Het is al
heel hardwerken
omdeomzet op
peil te houden. Je
kunt je afvragen
ofhet alle energie
die je erin stoptwel
waard is.Wedraai-
ennubreak-even,
maar onze investe-
ring is ernogniet
uit. Dat is, laat ik
het zo zeggen, een
bedragwaar je een
mooie auto voor
koopt.Dit voorjaar
gaanwebeslissen
ofwedoorgaanof
niet.’

bedrijf in voedings-
supplementen’,
klinkt hij optimis-
tisch.Met Foodie.
nl is hij gestart in
2017,maarVan
Duuren zit almeer
dan tien jaar in voe-
dingssupplemen-
ten. Vóór Foodie.
nl hadhij een
onlineshop in ei-
witpoeders. Indat
product verloorhij
zijn geloof, toenhij
merktedat hij er
zijn eigenafslank-
doelennietmee
haalde. Intussen

washijwel gestuit
oppaleo, zegmaar
het dieet vanonze
vroege voorouders,
en schreef daar
een receptenboek
over. ‘Dat sloeg in
als eenbom’, zegt
VanDuuren.Hij
bouwdeeenappli-
catie ommensen
tehelpengoede
recepten voordit
soort diëten te
vinden. Zijn oude
bedrijf verkochthij
viaWebshopover-
name.nl. ‘Ikhader
nooit iemandover
gehoord en ver-
wachtte er eigen-
lijkniets van.Maar
ikhadbinnen twee
wekenzes afspra-
ken.Ophet laatst
waren er tweepar-
tijendiehet graag
wildenhebben.’

naar bedrijfsovernames vanovernamespecia-
listMarktlink.

Liever geen babykleertjes
Demeeste interesse is er inwebshopsmet een
nicheproduct, zoals tangenof vishengels.De
shops in (baby)kledingof schoonheidspro-
ducten lopenminderhard,want daar zijn er
simpelweg te veel van. Zeker eenkwart vanalle
webshops verkoopt ietsmetmode, zegt Schol-
ten.Dekopers zijnmeestal particulieren, die

zo’nwebshop somsnaast een regulierebaan
runnen.Daarnaast zijn er bedrijvendie een con-
current kopen.

Het komtook voordatwinkels uit dewinkel-
straat eenonlinezaakkopen,maardat zijn lange
en lastige trajecten, zegt Scholten. ‘Private equi-
ty kijkt er ooknaar,maardat leidtmeestal ner-
gens toe. Financiële partijen zoekeneenweb-
shopdie ze vaneenafstandkunnenbesturenen
met eenebitda vanminstens eenmiljoen.Daar
zijn ermisschienhonderdofhonderdvijftig van
inNederland.’
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