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Slimme zet
Starters doorgelicht

Slimme zet
Investeerders reageren op het on-
dernemingsplan van een starten-
de ondernemer.

Naam: Dirk Jan Koekkoek
Bedrijf: investeerder en oprichter 
eFuture
‘Leuk initiatief waar veel vraag ‘Leuk initiatief waar veel vraag 
naar is. Bovendien past het goed 
in het huidige economische kli-
maat. Marktplaats staat vol Mac-
Books en in mijn omgeving hoor 
ik regelmatig de vraag naar een 
gebruikte Apple klinken. Het ope-
nen van een stenen winkel is een 
slimme zet. Een bijkomend voor-
deel van de fysieke winkel is ‘up-
selling’. Het is waarschijnlijk dat 
consumenten in de winkel extra 
accessoires, met een betere mar-
ge, zullen aanschaffen. In de VS 
worden gereviseerde producten 
door Apple zelf verkocht. Apple 
Nederland doet dat al met iPods 
en iPads, het zou best kunnen 
dat dat assortiment uitgebreid 
wordt.’

Naam: Thijs Gitmans
Bedrijf: Peak Capital
‘Aan het verkopen van gebruik-‘Aan het verkopen van gebruik-
te en opgeknapte Apple appara-
tuur is niets nieuws. Je vindt op 
het web winkels van diverse plui-
mage en ook Apple verkoopt ze. 
Leapp voegt daar een fysieke win-
kel aan toe en dat is wel nieuw. 
de winkel lijkt overigens meer op 
een showroom. Zeker bij tweede-
hands producten is het prettig om 
ze te kunnen zien. Een winkel be-
tekent wel een ander kostenplaat-
je. Apple-producten lijken zich-
zelf te verkopen. Leapp doet daar, 
als je de recensies op hun website 
mag geloven, geweldige service 
en klantvriendelijkheid bovenop. 
Zeker bij gebruikte producten, 
waar kwaliteit en prijs moeilijker 
te beoordelen zijn, is dat dé ma-
nier om klanten aan je te binden. 
Als investeringsfonds kijken wij 
naar technische en innovatieve 
concepten die internationaal uit 

te breiden zijn. In die categorie 
valt dit initiatief niet, zeker niet 
als je er ook een fysieke winkel 
aan koppelt.’

Naam: Martijn Blom
Bedrijf: Investeerdersclub
‘Misschien niet het meest inno-‘Misschien niet het meest inno-
vatieve bedrijf, maar tenminste 
wel een bedrijf waar echt geld 
verdiend wordt. dat is niet altijd 
het geval bij bedrijven die ons 
benaderen. Een onderneming 
bovendien die slim profiteert 
van de huidige tijd. Mensen heb-
ben steeds minder te besteden, 
maar willen nog steeds graag een 
mooie Apple-computer. Zo goed 
als nieuw, met nog een jaar ga-
rantie ook. Het enige wat ik per-
soonlijk niet helemaal inzie, is de 
meerwaarde van een fysieke win-
kel voor dit concept. Het lijkt me 
dat de kosten daarvan mogelijk 
niet helemaal opwegen tegen het 
voordeel.’

Leapp.nl
Gebruikte Apple
Leapp is een opkoper van 
tweedehands Apple-compu-
ters. Een pc kost bij Leapp.
nl tussen 40% en 70% van de 
nieuwwaarde. Op de producten 
zit een jaar garantie. Het 
aanbod komt voor het grootste 
deel uit het buitenland — met 
name Duitsland en Frankrijk. 
Recent opende het bedrijf een 
fysieke winkel. Naast Leapp.nl 
zijn de oprichters eigenaar van 
Computerkopen.nl.


