
 

Home24-outlet met geïntegreerde showroom in Keulen geopend 

 
● De op 22 februari geopende outlet in Keulen is de tot nu toe grootste outlet van 

home24 

● De in de wijk Keulen-Marsdorf gelegen outlet bevindt zich in een bevolkingsdicht gebied - 

ook makkelijk bereikbaar vanuit Nederland 

● In de geïntegreerde showroom kun je uitgebreid bestsellers uit de webshop proefzitten, 

bekijken en testen - en advies inslaan bij het personeel 

 

Berlijn 22 februari 2019 - Home24, de grootste online aanbieder van home & living-producten in               

continentaal Europa en Brazilië, heeft vandaag in de Keulse wijk Marsdorf (Max-Planck-Straße 7) een              

mega outlet met geïntegreerde showroom geopend. Op 8.000 m², verdeeld over vier verdiepingen,             

bieden we klanten een steeds wisselend assortiment meubels, lampen en woonaccessoires aan. De             

producten die in de outlet worden aangeboden zijn eerder gebruikt in showrooms, voor fotoshoots              

of zijn door klanten teruggestuurd. Deze producten, die slechts kleine gebruikssporen hebben of zo              

goed als nieuw zijn, worden aangeboden met kortingen tot 80% (vergeleken met de online-prijs). In               

totaal biedt de outlet in Keulen meer dan 5.000 producten aan. Klanten kunnen hun aankoop gelijk                

mee naar huis nemen.  

 

“Klanten op zoek naar koopjes slagen gegarandeerd in onze nieuwe outlet,” zegt Christoph Cordes,              

co-CEO van home24. “Bovendien profiteert home24 van het feit dat wij teruggestuurde producten             

snel kunnen verkopen. Hierdoor maken we minder kosten en belasten we het milieu minder.” 

 

De nieuwe mega-outlet in Keulen bevindt zich in de regio Keulen/Bonn waar circa 3,5 miljoen               

mensen wonen. Het gebouw bevindt zich direct aan de A4, waardoor de outlet makkelijk per auto te                 

bereiken is. Met de nieuwe outlet in Keulen heeft home24 in totaal vier outlets in Duitsland. Naast de                  

mega-outlets in Keulen en Neu-Ulm kunnen klanten de kleinere outlets in Berlijn en Bottrop              

bezoeken. 

 



In Keulen combineert home24 voor het eerst een outlet met een showroom. In de showroom kunnen                

klanten op 350 m² meubels, woonaccessoires en lampen uitproberen en bij gekwalificeerde            

woonexperts advies inwinnen. Een bestelling kan gelijk in de showroom worden gemaakt, maar ook              

comfortabel vanuit huis via home24.nl of de app worden geplaatst.  

 

Showrooms zijn een belangrijke component van de multichannel-strategie van home24. Door het            

persoonlijke contact met klanten in de showroom wordt home24 het eerste aanspreekpunt van             

klanten voor online home & living en zullen ze eerder geneigd zijn online meubels te bestellen. Naast                 

de nieuw geopende showroom in Keulen heeft home24 negen andere showrooms: Berlijn (twee             

stuks), Hamburg, München, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, Wenen en Zürich.  

 

Opmerking voor de redactie 

De nieuwe outlet in Keulen met geïntegreerde showroom bevindt zich in de Max-Planck-Straße 7,              

50858 Keulen. Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur. 

 

Over home24 SE 

Home24 is hét leidende pure-play home & living e-commerce platform van continentaal Europa en              

Brazilië. Met meer dan 85.000 producten, die bij meer dan 500 fabrikanten worden ingekocht, heeft               

home24 een uniek aanbod van grote en kleine meubels, tuinmeubels, matrassen en verlichting.             

Home24 is gevestigd in Berlijn en heeft wereldwijd meer dan 1.000 mensen in dienst. De               

onderneming is actief op zeven Europese markten: Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland,           

Zwitserland, België en Italië. Daarbij is home24 aanwezig in Brazilië. In Europa levert het bedrijf haar                

producten - ongeacht grootte en gewicht - gratis aan huis én haalt ze gratis op als de klant toch niet                    

tevreden is. Het assortiment van home24 omvat veel merken, waaronder een groot aantal eigen              

merken. Home24 is genoteerd aan de beurs van Frankfurt (ISIN DE000A14KEB5). Meer informatie is              

te vinden op www.home24.com. 

 

 

Wettelijke bepaling 

Deze publicatie bevat toekomstgerichte uitspraken. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige inzichten,             

verwachtingen, veronderstellingen en informatie van het management van de vennootschap.          

Toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en ontwikkelingen en brengen            

bekende en onbekende risico's en onzekerheden met zich mee. Als gevolg van verschillende factoren kunnen               

http://www.home24.com/


de werkelijke toekomstige resultaten, ontwikkelingen en gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die die in             

deze verklaringen worden beschreven; noch de vennootschap, noch enige andere persoon neemt enige             

verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid van de meningen die in dergelijke verklaringen worden geuit of                

geïmpliceerd. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om de toekomstgerichte uitspraken in deze              

publicatie te actualiseren. 

 

 

 

 

 



 


