
Bijna helft van webwinkels stopt binnen twee jaar
Aantal nieuw opgerichte webshops stabiliseert

24 OKTOBER 2014, DEN HAAG

SAMENVATTING

Van de in 2012 opgerichte webwinkels bestaat bijna de helft niet meer. Van de 7951
webshops gestart in 2012 is nog slechts 56 procent actief, blijkt uit cijfers van Creditsafe
online aanbieder van bedrijfs- en kredietrapporten. Eén op de vier webwinkels opgericht in
2013 heeft het vierde kwartaal van 2014 niet gehaald. Van de 10.088 geopende webshops in
2013 zijn er nu nog 7410 actief. De webwinkels gaan failliet of ze stoppen omdat de
onderneming niet tot bloei wil komen. In 2014 zijn tot en met september 7669 webshops
gestart en op dit moment is nog 93 procent actief.

Het aantal opgerichte webshops tot en met september 2014 is nagenoeg gelijk aan dezelfde
periode in 2013. Dat is opvallend want in 2013 steeg het aantal nieuwe webshops nog met
ruim 26 procent in vergelijking met 2012. Het lijkt er op dat de enorme stijging in het aantal
nieuwe webwinkels niet doorzet. Ondernemers weten steeds beter dat het runnen van een
webshop zeer tijdsintensief is. De concurrentie is groot en om succesvol te zijn is het
noodzakelijk om te investeren in zowel marketing als logistiek.

Aspirant webwinkeliers zien de meeste kansen in webshops gespecialiseerd in kleding of
huis- en tuinartikelen. Dit zijn tevens de segmenten waarin de meeste ondernemingen ermee
ophouden. In de eerste drie kwartalen van 2014 zijn 3605 webshops gestopt. De verwachting
is dat het totaal aantal webshops dat stopt in 2014 lager zal zijn dan in 2013. In de eerste drie
kwartalen van dat jaar stopten 4392 webshops.
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De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op ondernemingen die ingeschreven staan
met webshop als hoofdactiviteit
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"De meeste webwinkeliers zijn uit eigen beweging gestopt, waarschijnlijk omdat de
webshop niet goed van de grond is gekomen. Er zijn dan ook zeer weinig uitgesproken
faillissementen. Dit betekent dat veel kleine zelfstandigen de concurrentiestrijd
verliezen van de grote webshops die een uitgebreider assortiment en razendsnelle
levertijden en terugstuurgaranties bieden. Het zijn vooral de grote webshops die er van
profiteren dat steeds meer mensen online kopen."
— Andrew Harris, Managing Director Creditsafe Nederland
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OVER CREDITSAFE

Creditsafe Nederland B.V. is onderdeel van Creditsafe Group. De Creditsafe Group is een
privately owned en onafhankelijke groep van bedrijven die actuele bedrijfsinformatie leveren.

Creditsafe is gestart in Noorwegen in oktober 1997 met het idee om via de telefoon
kredietinformatie aan het MKB te bieden. De informatie wordt vervolgens via het internet
geleverd. Creditsafe kreeg snel voet aan de grond en nu zijn al meer dan 55.000 bedrijven in
Europa klant. Ze profiteren van de innovatieve producten op het gebied van kredietinformatie
en sales- en marketinginformatie. De rapporten kunnen iedere seconde worden gedownload.

Creditsafe heeft nu vestigingen in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland,
Duitsland, de Benelux en de Verenigde Staten. De Groep heeft nu meer dan 500 mensen in
dienst en blijft zijn activiteiten uitbreiden. Het bedrijf heeft de ambitie om ’s werelds leidende
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aanbieder te worden van online bedrijfsinformatie.

Creditsafe heeft afgelopen jaar als groep meer dan 40 miljoen bedrijfs- en kredietrapporten
geleverd in Europa.
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