
Johan Snoek

De De’Longhi Group voert in Nederland 
drie merken: De’Longhi, Kenwood en Braun. 
Pure consumentenelektronica die via de 
Schuurman Groep zijn weg vindt naar zowel 
inkooporganisaties als zelfstandige winkeliers. 
Of zoals Johan Snoek, commercieel 
directeur van de De’Longhi Group, 
het formuleert: “Schuurman is dé partner waar 
wij al bijna vijfentwintig jaar uitstekend mee 
samenwerken. Klanten bedienen wij op basis 
van een persoonlijke band die we kwalitatief 
steeds verder versterken. Noem het 
mensenwerk in optima forma.”

Drie merken
Wat in Nederland begon met een agentschap 
voor met name verwarming en airconditioners 
veranderde in 1994 toen de organisatie een volle 
dochteronderneming werd van De’Longhi Italië. 
Aangevuld met de topmerken Kenwood (2002) en 
Braun (2013) kreeg de De’Longhi Group in 
Nederland vervolgens zijn volle omvang en is het 
aantal medewerkers inmiddels uitgegroeid van 
5 naar 40. Daarbij heeft De’Longhi Nederland een 
eigen serviceafdeling, dus rijden monteurs stad 
en land af om service-aan-huis te bieden op de 
volautomatische espressoapparaten. Op de vraag 
hoe compleet het aanbod in huishoudelijk is, steekt 
Johan Snoek meteen van wal: “Het merk De’Longhi 
biedt alles wat met koffie te maken heeft, van 
volautomatische espressoapparaten tot Nespresso 

capsuleapparaten en pistonmachines. 
Hoewel wij met onze range van koffiemachines 
tegen het professionele aanzitten, richten wij ons 
toch voornamelijk op huishoudelijk gebruik. 
Verder heeft De’Longhi onder meer alles op het 
gebied van keukenapparatuur, luchtbehandeling en 
airconditioning in huis. Kenwood is toonaangevend 
in food preparation waar het onder meer 
keukenmachines, foodprocessors en blenders betreft 
en met Braun zijn wij sterk in alles wat met staaf- 
en handmixers te maken heeft, maar ook de 
productcategorie strijken is een belangrijke pijler 
van het merk.

Continuïteit
De De’Longhi Group houdt volledig voorraad 
binnen de Schuurman Groep. Alle inkoopleden 
en zelfstandigen, zo’n 800 winkels in heel 
Nederland, worden van daaruit beleverd. En dat 
doet Schuurman uitstekend, zegt Johan Snoek: 
“Of het nu om levering van artikelen voor de 
winkels of bij de consument thuis gaat, dat maakt 
geen verschil. Altijd snel en accuraat. Bijzonder 
is ook de samenwerking tussen onze eigen 
verkoopmedewerkers en de buitendienstmedewerkers 
van Schuurman. Zij bespreken maandelijks onderling 
de activiteiten. Zowel inkoopleden als zelfstandige 
winkeliers ervaren onze gezamenlijke 
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dienstverlening alsof zij met één team te maken 
hebben. Enthousiast en zeer betrouwbaar in de 
afhandeling. Vanuit deze stabiele samenwerking 
bouwen wij graag samen verder. En dat zal steeds 
meer in een adviserende rol richting klanten zijn. 
Ons streven is dat wij zoveel mogelijk ons volledige 
basisassortiment in de winkelschappen terugzien en 
niet alleen de aanbiedingen. Continuïteit in de volle 
breedte dus.”

Connectiviteit
Of Johan Snoek verder nog mogelijkheden tot 
uitbreiding van de samenwerking met de 
Schuurman Groep ziet? Het antwoord komt direct: 
“Jazeker wel. De De’Longhi Group ziet kansen 
voor verdere online groei en het verhogen van 

dropshipment bij onze bestaande inkoopleden, 
maar ook via partijen zoals bol.com. Verder kennen 
onze drie merken steeds meer connectiviteit en 
investeren we dus volop in de laatste trends. 
Als laatste noem ik nog volautomatische 
espressoapparaten als groeimarkt in de 
consumentenelektronica. Dat geldt voor de laatste 
tien jaar en vorig jaar is de markt zelfs met 9% 
gegroeid. In heel Nederland werden er vorig jaar 
in totaal zo’n 135.000 volautomatische 
espressoapparaten verkocht. Wetend hoeveel 
huishoudens er in Nederland zijn waar koffie 
gedronken wordt, zijn er nog genoeg kansen om 
consumenten bij hun volgende aankoop de 
overstap naar een koffiebonenmachine te laten 
maken. Een eenvoudig voorbeeld, maar zo zit de 
markt nog vol uitdagingen!”


