
 

Home24 opent nieuw logistiek centrum in Halle (Saale) 

● Nieuw logistiek centrum in Star Park Halle heeft een oppervlakte van 70.000 m² 

● Het is het tot nu toe grootste logistieke centrum van het bedrijf 

● Centrale ligging in Europa en ideale aansluiting op het wegennet 

● Home24 creëert meer dan 100 banen in het gebied 

 

Berlijn, 3 april 2019 - Home24, de leidende onderneming op het gebied van home & living in Europa                  

en Brazilië, heeft een nieuw logistiek centrum geopend in Halle (Orionstraße 16, 06116 Halle a.d.               

Saale). Met een oppervlakte van 70.000 m² is het een van de grootste nieuwe vastgoedobjecten van                

bondsland Sachsen-Anhalt en het tot nu toe grootste logistieke centrum van het online meubelhuis.              

Van hieruit levert home24 overwegend grote meubels, zoals banken, kasten en bedden, aan zeven              

grote Europese markten. 

 

De verkeersaansluiting in Halle (Saale) is ideaal voor de logistiek van home24. Er is een directe                

verbinding met de A14 en het spoorwegnet. Dit verkort levertijden en maakt milieuvriendelijkere             

transportroutes mogelijk. Daarmee heeft home24 een van haar zelf gestelde doelen voor 2019             

gehaald. 

 

“Door het nieuwe logistieke centrum in Halle (Saale) kunnen wij de opslag en levering van onze                

artikelen nog efficiënter organiseren,” zegt Christoph Cordes, co-CEO van home24. “Wij hebben            

daarmee een basisvereiste voor de aanhoudend sterke groei van het bedrijf en het verstevigen van               

onze marktpositie gerealiseerd.” 

 

Home24 transporteert niet zelf haar producten vanuit Halle (Saale), maar werkt daarvoor samen met              

transportbedrijven. Daarvan zullen ook lokale transportondernemingen profiteren. Bovendien wil         

home24 op de nieuwe logistieke locatie meer dan 100 banen creëren. 



 

v.l.n.r. Dr. Bernd Wiegang, burgemeester van Halle (Saale); Hubertus Mikliss, vice-president           

warehousing van home24 SE; Markus Meyer, Head of Northern Germany, Goodman Germany;            

Christoph Cordes, co-CEO home24 SE. 

 

De feestelijke overdracht van het gebouw aan home24 vond vandaag plaats in aanwezigheid van Dr.               

Bernd Wiegand, burgemeester van Halle (Saale), Markus Meyer, Head of Northern Germany bij             

Goodman, en ongeveer 100 gasten uit de politiek, economie en media. Al in februari werd het eerste                 

meubelstuk vanuit Halle (Saale) verstuurd. De volledige ingebruikname van alle zes de hallen staat              

voor eind mei gepland. 

 

Burgemeester Dr. Bernd Wiegand: “Het Star Park is een uitstekend infrastructureel knooppunt met             

een goede aansluiting op de snelweg, het spoor, vliegveld en openbaar vervoer. De lijntje naar het                

bestuur zijn kort, beslissingen worden snel genomen. Centrale contactpersonen, die langdurige           

ondersteuning bieden, zijn voor alle investeerders beschikbaar. Het levendige wetenschappelijke          

landschap, de rijke cultuur en de gezinsvriendelijkheid zijn factoren die Halle (Saale) aantrekkelijk             

maken voor investeerders, jonge gezinnen en professionals.” 

 

Markus Meyer, Head of Northern Germany bij Goodman, vult aan: “De eersteklas infrastructuur en              

locatie van het Star Park Halle dragen bij aan de stimulering van nationale en internationale zaken.                

Daarom speelt de locatie Halle (Saale) met zijn nabijheid tot Leipzig een steeds grotere rol voor                



bedrijven die in heel Europa actief zijn. Dit is slechts een van de redenen waarom we al lang in deze                    

regio investeren. Verdere projecten in de omgeving worden al voorbereid.”  

 

De bouw van het logistieke centrum in Halle (Saale) - evenals de logistieke centra in Ludwigsfelde bij                 

Berlijn en Walsrode (Nedersaksen) - werd uitgevoerd door projectontwikkelaar Goodman. De 70.000            

m² grote logistieke faciliteit werd na een bouwtijd van ongeveer zeven maanden volgens plan              

voltooid.  

 

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. 

 

Contact 

Stuur voor meer informatie een mailtje naar pers@home24.nl. 

 

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               

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. 

http://www.home24.com/
mailto:pers@home24.nl

