
 

Home24 opent nieuwe outlet in Hannover 

 

● Home24 heeft op 10 mei 2019 haar vijfde outlet in Duitsland geopend 

● Dankzij de gunstige locatie bereikt home24 veel nieuwe klanten 

 

Berlijn, 10 mei 2019 - Home24, de grootste online aanbieder van home & living-producten in               

continentaal Europa en Brazilië, heeft vandaag aan de stadsrand van Hannover (Boschstr. 1, 30916              

Isernhagen) zijn vijfde outlet in Duitsland geopend. Op een oppervlak van ongeveer 3.000 m² bieden               

we klanten een wekelijks wisselend assortiment meubels, lampen en woonaccessoires aan.  

 

De rond de 5.000 aangeboden producten zijn zo goed als nieuw, maar worden met tot wel 80%                 

korting aangeboden omdat ze zijn gebruikt voor fotoshoots, door klanten zijn teruggestuurd of zijn              

tentoongesteld in een van onze showrooms. Klanten kunnen hun aankoop gelijk mee naar huis              

nemen of goedkoop thuis laten bezorgen.  

 

De ligging in de regio Hannover is ideaal vanwege het grote afzetgebied. De nieuwe outlet is met de                  

auto of trein makkelijk te bereiken vanuit steden zoals Braunschweig, Celle of Wolfsburg. Net zoals in                

de andere home24-outlets kunnen meubels tegen een kleine vergoeding thuis worden geleverd            

zodat klanten eenvoudig, comfortabel en snel kunnen genieten van hun nieuwe aankoop. De outlet              

in Hannover is net zoals de onlangs geopende outlets in Keulen en Neu-Ulm een mega-outlet. In                

Berlijn en Bottrop bevinden zich kleinere outlets. 

 

Opmerking aan de redactie 

De nieuwe outlet in Hannover, Boschstr. 1, 30916 Isernhagen, Duitsland, is vanaf maandag 10 mei               

2019 geopend van maandag t/m zaterdag tussen 10 en 20 uur. In het weekend van 10 en 11 mei                   

vindt de feestelijke opening plaats met verschillende acties voor klanten. 

 



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. 
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