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Electromania.be nu ook met toonzaal 

Het beste van 
twee werelden
De grootste internetwinkel voor elektrische toestellen van België is gevestigd 

in Sint-Niklaas. Electromania.be beschikt nu ook over een afhaalpunt en 

winkel met toonzaal in de Lindenstraat. Maandelijks bezoeken zo’n 

77.000 surfers de site en gaan 1.000 toestellen de deur uit. Tijd dus om 

de laatste vooroordelen over de internetverkoop de wereld uit te helpen. 

Zaakvoerders Maarten en Danny De Cauwer maken er graag komaf mee.

 et Electromania-verhaal begon in 
 2005. Met de kennis opgedaan bij 
 zijn thesis over een portaalsite voor 
onroerend goed, besloot Maarten De Cauwer 
zijn kans te wagen. Vader Danny stapte mee 
in het project.

Hoe ging Electromania.be van start?
Danny: “Mijn zoon Maarten had opgemerkt 
dat in Nederland internetsites met succes 
elektrische apparaten tegen scherpen prijzen 
aan de man brachten. 
Als dat in Nederland 
kan, dan moet het 
ook in Vlaanderen 
lukken, maakte hij 
zich sterk. We 
begonnen in een 
pand aan de Frank-
rijklei in Antwerpen, 
verhuisden al snel 
naar Melsele en 
groeiden door naar dit complex in de 
Lindenstraat in onze thuisstad Sint-Niklaas. 
Met kantoren, een toonzaal van 400 m² en 
een magazijn van 1.500 m² zitten we hier 
heel goed.”

Waarom zou ik via een internetsite mijn 
elektrisch toestel kopen en niet in de 
vertrouwde klassieke winkel?
Maarten: “Wij combineren de voordelen van 
de internetverkoop en die van de klassieke 
winkel. Het beste van beide werelden dus. 
De internetshop heeft als voordeel de scherpe 

H prijzen, de 24 uur op 24 bereikbaarheid en  
de enorme keuze. Zo biedt Electromania.be 
maar liefst 10.000 artikelen van alle bekende 
merken aan, gaande van keuken- en huishoud-
toestellen, klein elektro, tv en video, spoelbak-
ken en kranen, tot potten en pannen. Geen 
enkele klassieke winkel kan daaraan tippen. 
Daarnaast kun je in onze showroom een groot 
aantal producten zien, met indien gewenst, 
mogelijkheid tot bijkomende informatie door 
een verkoper. Maar zijn rol bestaat alleen uit 

het eventueel geven 
van een eindadvies. 
We gaan ervan uit 
dat onze klanten 
hun huiswerk op 
voorhand al hebben 
gemaakt. Het is 
ook een kritischer 
publiek dat zich 
vooraf heel goed 
informeert. Het 

maakt zelf keuzes. Dat ligt anders bij een 
klassieke handelaar. Die verkoopt liefst of 
bijna uitsluitend wat in zijn toonzaal staat. 
De keuze is dus beperkt”

Zijn het wel dezelfde toestellen als in 
de klassieke handel die Electromania.be 
aanbiedt?
Danny: “Absoluut. Het idee dat dit niet zo zou 
zijn, werd gevoed door de concurrenten. Het 
heeft wel veel tijd en energie gekost eer we 
het vertrouwen van de distributeurs konden 
winnen. Zeven jaar geleden waren zij in België 

www.electromania.be
Afhaalpunt, klantendesk en showroom: Lindenstraat 76, 9100 Sint-Niklaas.
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helemaal niet klaar voor het internetverhaal. 
Zij zagen vooral de nadelen van de webver-
koop, vooral dan de grote prijsdruk tegenover 
de klassieke handel. Ondertussen erkennen zij 
de onmiskenbare voordelen van dit nieuwe 
verkoopkanaal.”

Maar bij een internetwinkel als Electromania.be 
die alle merken in huis heeft, duurt het toch 
langer eer je een toestel geleverd krijgt dan in 
een klassieke winkel met één of slechts een 
paar merken?
Maarten: “Helemaal niet. Om te beginnen, 
beschikken we in ons 1.500 m² grote magazijn 
over een enorme stock. Zeker in het geval van 
promoties, zijn de toestellen in voldoende 
groot aantal aanwezig. We zijn officiële 
verdeler van alle grote merken. Dat betekent 
dat die hier één tot drie keer per week 
leveren. Als de distributeur het op stock heeft, 
moet je dus nooit langer dan twee of drie 
dagen wachten.“

Waarom kan Electromania.be scherpere 
prijzen aanbieden dan zelfs de grote 
winkelketens?
Maarten: “Om te beginnen speelt de econo-
mische wet: hoe hoger de omzet, hoe hoger 
de korting. Wij zitten bij de distributeurs in 
de hoogste schijf en krijgen dus de grootst 
mogelijke korting. We werken ook constant 
met promoties. Als we erin slagen om bij de 
distributeur tien stuks te kopen en zo een 
gratis te krijgen, dan verrekenen we de winst 
van dat elfde exemplaar door in de prijs van 
de tien andere. Een groot verschil met de 
klassieke handel zit ook in ons efficiëntere 
distributiesysteem. Alle artikels staan online 
op de website, zodat informatie opvragen, 
kiezen, bestellen en de facturatie 
in enkele klikken kunnen afgehandeld 
worden. Eenvoudiger en sneller kan niet.”

Oké, ik kan hier wel heel goedkoop een toestel 
aanschaffen. Maar wat als er iets verkeerd 
mee gaat? Riskeer ik dan geen dure herstel-
ling waardoor mijn winst verloren gaat of nog 
erger: dat ik uiteindelijk veel duurder af ben?
Danny: “Ook weer zo’n fout vooroordeel. 

Als erkende verdeler van de grote merken 
kunnen wij dezelfde periode van minstens 
twee jaar garantie aanbieden als de klassieke 
winkels. Bij defect wordt alle groot elektro aan 
huis hersteld door de hersteldienst van de 
merken zelf. Die hechten veel belang aan de 
service na verkoop. In de perceptie van de 
mensen is het meestal veel belangrijker dat 
een probleem efficiënt wordt verholpen dan 
dat er zich een probleem stelde. Voor de 
merken is dit een belangrijke vorm van 
klantenbinding.”

Maar Electromania.be kan toch niet op tegen 
de service van grote ketens die ook gratis aan 
huis leveren en plaatsen?
Danny: “Niets is gratis. Dat leveren en 
plaatsen is in hun prijs begrepen. Iemand die 
het toestel zelf wil afhalen en plaatsen, 
betaalt dus eigenlijk te veel. Wij draaien de 
zaken om. Bij ons betaal je de netto afhaal-
prijs. Wil je extra service zoals levering aan 
huis of installatie, dan komt daar een beperkte 
kost bovenop.

Betalen via het internet vinden veel mensen 
toch nog steeds een beetje riskant met al die 
verhalen over betaalde maar nooit geleverde 
goederen.
Danny: “Onterecht. Wij vragen geen voorschot. 
Je betaalt pas bij levering. Dat kan met 
Bancontact, Visa, Mastercard en met ecoche-
ques. Bovendien hebben klanten van een 
internetwinkel recht op de ‘zichttermijn’. 
Tot veertien dagen na aankoop kun je je toestel 
terug binnenbrengen als je niet tevreden bent. 
Dat principe hanteren we ook voor wie gewoon 
in de winkel koopt, ook al is dat strikt juridisch 
gezien hierop niet van toepassing.“

Electromania.be is de grootste internetsite 
voor de verkoop van elektrische toestellen. 
Wat betekent dat in cijfers?
Maarten: “Op maandbasis noteren we 
77.000 unieke bezoekers. Momenteel leidt 
dat massaal bezoek tot zo’n duizend bestel-
lingen per maand. En het blijft groeien. Dit 
jaar zitten we al 25% hoger dan verleden jaar. 
Dit zijn enorme cijfers waarmee we niet in het 
minst de distributeurs wisten te verbazen.”

“We nodigen alle Sint-Niklazenaars uit: bekijk 
onze site eens en kom daarna kopen in onze 
winkel. De prijzen zijn dezelfde als op de 
website. Ook dat is uniek. En vooral: wat je 
ook zoekt, bij ons zit je altijd goed met de 
laagste prijsgarantie.”
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