
 

Home24 viert verjaardag en geeft kortingen cadeau 
 

● Om het zevenjarige bestaan van Europa’s grootste online meubelshop te vieren, geeft 

home24 zeven dagen lang 17% korting op producten uit zeven categorieën 

● Bovendien zijn er geselecteerde producten met kortingen tot 70% 

● De verjaardagsweek (3 t/m 9 mei 2019) is de grootste sale van het jaar tot nu toe 

 

Berlijn, 2 mei 2019 - Home24, de grootste online aanbieder van home & living-producten in 

continentaal Europa en Brazilië, bestaat zeven jaar en viert dat met een groot kortingsfeest. Klanten 

krijgen tijdens de Homie Days zeven dagen lang (3 t/m 9 mei 2019) 17% korting op een feestelijke 

selectie producten uit zeven categorieën. In de verjaardagssale zijn bovendien geselecteerde 

cadeautjes te vinden met kortingen die oplopen tot 70%. 

 

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. 

http://www.home24.com/
mailto: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. 


