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ElectronicPartner Nederland B.V. is onderdeel 
van de gelijknamige Duitse elektronicagigant. 
In Nederland heeft ElectronicPartner, kortweg 
EP:, 380 inkoopleden. Allemaal zelfstandige 
ondernemers waarvan 90 leden de formule EP:
- met daarachter hun eigen naam - uitdragen. 
EP: CEO Patrick van Tent: “De basis van EP: 
werd in 1937 gelegd toen Karl Friedrich 
Haubrich zijn groothandel startte. 
Dat betekent dat wij vorig jaar internationaal, 
wij zijn actief in meerdere Europese landen, 
ons 80 jarig bestaan vierden. Voor Nederland 
geldt dit jaar dat wij 65 jaar opereren op de 
elektronica-retailmarkt en dit het 50ste jaar is 
dat wij de marketingformule EP: uitdragen. Ook 
wij zijn een familiebedrijf en hebben net zoals 
de Schuurman Groep een jubileum te vieren.”

Back-up geven
Patrick van Tent is elf jaar actief binnen EP: en een 
van zijn doelen als inkooporganisatie is ondernemers 
zodanig te ondersteunen dat zij als retailer op lokaal 
en regionaal niveau precies dát kunnen doen waar 
zij goed in zijn; het optimaal adviseren van 
klanten. Van Tent: “Om dat te realiseren, geven 
wij hen ondersteuning op het vlak van onder meer 
inkoop, logistiek, commercie, marketing en financiën. 
Dat laatste doen wij door landelijk zowel de online 
activiteiten als de lokale mediacampagnes te 
verzorgen. Doordat EP: alle markt-, retail-, en 
praktijkkennis bij elkaar brengt, beschikken onze 
aangesloten ondernemers over kennis die zij vaak 
als zelfstandige niet zouden hebben. Hierdoor 
kunnen zij zich allemaal maximaal concentreren op 
hun eigen lokale marktbewerking en klantinteractie.”

Op rolletjes
EP: beschikt over een eigen magazijn in Nederland 
en heeft daarmee een breed palet aan producten 
op voorraad. “Als wij bepaalde wit- of 
bruingoedproducten, onderdelen en accessoires 
niet in onze schappen hebben, richten wij ons 
op de ruime voorraad van de Schuurman Groep. 
Bestellen gaat via een geautomatiseerd proces 
waarbij Schuurman en EP: elkaar aanvullen. 
Online zijn wij volledig met elkaar opgetrokken. 
Kleine producten zoals onderdelen en klein 
huishoudelijk worden door Schuurman direct bij de 
consument afgeleverd via dropshipment en grote 
producten zoals wasmachines lopen via het eigen 
transport- en servicekanaal van onze ondernemers. 
De samenwerking loopt echt op rolletjes.”

Wij delen dezelfde kernwaarden 
en dat biedt altijd perspectief

Uitdagingen
In een proces van overleg zoeken EP: en 
Schuurman continu naar verdere raakvlakken op 
het gebied van toegevoegde waarde. Zeker op het 
gebied van smart home zijn er uitdagingen volgens 
Patrick van Tent: “Denk aan de toepassing van 
zonnepanelen en de ontwikkelingen op het gebied 
van connectiviteit in consumentenelektronica. 
Ons partnership biedt volop perspectief. Of het feit 
dat wij al decennialang met elkaar samenwerken 
hier een rol bij speelt? Ik denk dat wij als familie-
bedrijven dezelfde kernwaarden delen in de manier 
waarop wij met elkaar zakendoen. 
Integriteit, vertrouwen, wederzijds respect en de wil 
om er altijd samen uit te komen, zijn zeker op onze 
relatie van toepassing.”

Patrick van Tent


