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Zalando verhoogt netto-omzet met 600 miljoen euro in 2013

 Netto-omzet met meer dan 50 procent gestegen naar 1,8 miljard euro 

 Zalando heeft in alle belangrijke markten marktaandeel gewonnen  

 Kernregio DACH kwam met de netto-omzet boven de 1 miljard euro uit, en 

hield het op break-even 

 EBIT-marge verbeterde licht, ondanks ongunstige weersomstandigheden en 

meer investeringen in logistiek en technologie  

 Geslaagde overgang naar het mobiele tijdperk met aan het einde van het jaar 

meer dan 35% bezoeken via  smartphone of tablet 

Berlijn, 14 februari 2014. Volgens de voorlopige cijfers van de onderneming, heeft 

Zalando, dé toonaangevende online modewinkel in Europa, de netto-omzet in 2013 

met circa 600 miljoen euro zien stijgen naar 1,8 miljard euro, of meer dan 50 

procent. De groei was te danken aan de succesvolle uitbreiding van de bestaande 

schoenen- en kledingcategorieën in de belangrijkste markten, evenals een sterke 

ontwikkeling in de zeven nieuwe markten waar Zalando in 2012 zijn intrede deed. 

In 2013 bleef Zalando de marktgroei voor en won het marktaandeel in alle regionale markten. In de 

kernregio DACH (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) bleef Zalando sterk presteren, en hier werd 

voor het eerst een netto-omzet van meer dan één miljard euro behaald. Alle internationale regio's 

lieten een hoge netto-omzetgroei met dubbele cijfers zien. Met name de zeven nieuwe markten die 

in de zomer van 2012 zijn aangeboord, ontwikkelden zich goed en zorgden voor een omzetgroei 

van meer dan 70 procent in de eerste helft van 2013, ten opzichte van dezelfde periode in 2012.  

“2013 was opnieuw een sterk jaar voor ons en onderstreepte onze positie in fashion e-

commerce in Europa”, aldus Robert Gentz, lid van de Raad van Bestuur van Zalando. 

Met meer dan 300 miljoen winkelbezoeken in het vierde kwartaal van 2013 wist Zalando zichzelf 

succesvol te positioneren als Europa ’s meest bezochte online modewinkel. 

Lastige modemarkt door late zomer en zachte winter 

Terwijl de snelle trend van het online winkelen zich voortzette, had de modebranche op het 

Europese continent in 2013 over het algemeen te maken met lastige marktomstandigheden, die 

werden veroorzaakt door een laat begin van de zomer en een zachte winter. Dit leidde tot hoge 

kortingen in de markt, waardoor de marges onder druk kwamen te staan. 
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”2013 was een zwaar jaar voor moderetailers in continentaal Europa. De moeilijke 

weersomstandigheden resulteerden overal in hogere kortingen op mode”, verklaarde David 

Schneider, lid van de Raad van Bestuur. 

De diversificatie van Zalando’s oorspronkelijke schoenencategorie naar andere modecategorieën, 

zoals kleding, sportkleding en accessoires, zette zich voort, en voor het eerst in de geschiedenis 

van het bedrijf verkocht Zalando in het boekjaar 2013 meer kleding dan schoenen. Zalando’s 

klantenbestand bleef sterk groeien met aan het eind van het jaar een totaal van meer dan 13 

miljoen actieve klanten die de afgelopen 12 maanden minstens één keer bij Zalando hebben 

gewinkeld. Ter vergelijking: in 2012 was dat 9 miljoen. 

Licht verbeterde marges ondanks ongunstige weersomstandigheden en doorlopende 

investeringen als basis voor toekomstige groei 

De EBIT-marge steeg met circa 0,5 procentpunten van min 7,2% in 2012. De marge-ontwikkeling 

werd hoofdzakelijk beïnvloed door twee effecten. Ten eerste moest Zalando de moeilijke 

weersomstandigheden in 2013 het hoofd bieden. Dit leidde tot hoge kortingen in de markt, 

waardoor de marges onder druk kwamen te staan. Ten tweede besloot het bedrijf om in 2013 de 

strategische initiatieven voort te zetten als de basis voor een blijvende toekomstige groei en een 

betere klantervaring, wat leidde tot een snelle stijging van de kosten op gebieden als logistiek en 

technologie. De totale opslagcapaciteit werd bijvoorbeeld meer dan verdubbeld gedurende 2013. 

Het eerste zelfontworpen logistieke centrum in Erfurt is nu in bedrijf en de aanbouw van extra 

eenheden wordt naar verwachting afgerond in 2014, wat Erfurt de grootste e-commerce-faciliteit in 

Europa zal maken. De activiteiten in het nieuwe logistieke centrum in Mönchengladbach zijn ook in 

een stroomversnelling gekomen, en Zalando heeft besloten in 2014 te gaan investeren in een 

uitbreiding van deze faciliteit. 

In de kernregio DACH hield Zalando het voor EBIT op break-even in het boekjaar 2013, dit werd 

gecombineerd met een voortzetting van de sterke groei. Zalando wist het niveau van het 

klantgemak wederom hoog te houden, met gratis thuisbezorging en een aantrekkelijk retourbeleid. 

Het gemiddelde retourpercentage bleef stabiel op rond de 50 procent.  

“Ondanks het feit dat de hogere kortingen de marges onder druk hebben gezet, bleven we 

investeren in klanttevredenheid. Daarnaast verzekeren we ons ervan te kunnen beschikken 

over de juiste infrastructuur voor toekomstige groei”, aldus Rubin Ritter, lid van de Raad 

van Bestuur van Zalando.  

Zalando is kapitaalkrachtig genoeg om de toekomstige groei te kunnen opvangen met een 

nettokaspositie van meer dan 350 miljoen euro aan het einde van 2013. Bovendien heeft Zalando 

een aantal grote internationale investeerders, zoals het Ontario Teacher’s Pension Plan (OTPP) en 



PRESS RELEASE 

 

 

 

 

Anders Holch Povlsen, in 2013 als aandeelhouders erbij gekregen. 

Werken aan een sterk bestuur  

Om zich te verzekeren van een bestuursstructuur die de internationale voetafdruk en de 

toekomstige groei aankan, heeft Zalando in december voor een nieuwe rechtsvorm gekozen, 

namelijk een privaat Duits aandelenvennootschap (“Aktiengesellschaft” of “AG”). Cristina 

Stenbeck, uitvoerend voorzitter van de Raad van Bestuur van Investment AB Kinnevik, zal worden 

aangesteld als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zalando. Lothar Lanz, financieel 

topman van Axel Springer SE, is aangesteld in de Raad van Commissarissen van Zalando AG en 

zal gaan fungeren als voorzitter van het auditcomité. 

Zalando omarmt de mobiele revolutie 

Zalando wil klanten de beste online mode-ervaring bieden. Met een technologieteam van meer 

dan 400 medewerkers kan Zalando momenteel vrijwel alle processen zelf beheren, van on-site 

betalingen tot in-house afhandeling. Om de leidende positie in een snel veranderende online 

omgeving nog verder te verstevigen, houdt Zalando zich actief bezig met de overgang naar het 

toenemende mobiele gebruik van de klanten. Mobiel winkelen is nu in alle 15 markten beschikbaar, 

en er zijn Duitse apps uitgegeven voor Android- en iOS-apparaten. Eind 2013 was meer dan 35% 

van het verkeer in de online Zalando-winkels afkomstig van mobiele apparaten, waaronder tablets. 

Tabel 1: Zalando Group - Netto-omzetontwikkeling  

  K1 K2 K3 K4 BJ 

BJ 2012      

Totale netto-omzet (€ m) 214 257 284 404 1.159 

Waarvan: netto-omzet DACH
1
-regio (€ 

m) 
155 179 189 250 773 

Landen (aantal) 7 10 14 14 14 

BJ 2013      

Totale netto-omzet (€ m) 372 437 404 550 1.762 

Waarvan: netto-omzet DACH
1
-regio (€ 

m) 
223 268 243 323 1.056 

Landen (aantal) 14 14 14 15² 15² 

Groei op jaarbasis      

Totale netto-omzetgroei (%) 74 70 42 36 52 

Netto-omzetgroei DACH²-regio (%) 44 50 29 29 37 

NB: geleverde cijfers voor 2013 zijn voorlopig en nog niet ge-audit. 
1
 de DACH-regio bestaat uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 

² Opening van Zalando Luxemburg in november 2013, gerund via Zalando-winkel België. 
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Over Zalando 

Zalando (www.zalando.nl) is Europa’s grootste online retailer op het gebied van schoenen en fashion online.  Het 
omvangrijke assortiment voor dames, heren en kinderen bevat zowel bekende trendmerken als felbegeerde 
designerlabels – in totaal werkt Zalando samen met meer dan 1500 merken. Naast schoenen en kleding horen ook 
exclusieve accessoires, woonproducten en sportartikelen tot het omvangrijke assortiment. Bovendien biedt het bedrijf 
unieke diensten aan zoals: gratis verzending en retournering, een gratis service hotline en een 30 dagen retourrecht op 
al haar producten. Zalando werd in 2008 door Robert Gentz en David Schneider opgericht en vestigde het hoofdkantoor 
in Berlijn. Na het grote succes in Duitsland levert Zalando sinds 2009 ook naar andere Europese landen: Zalando’s 
diensten werden het eerst in Oostenrijk aangeboden (2009), nadien in Nederland en Frankrijk (2010), waarop Italië, 
Groot-Brittannië en Zwitserland al snel volgden in 2011. In 2012 heeft Zalando ook haar intrede gedaan in België, 
Zweden, Spanje, Denemarken, Finland en Polen. In 2013 is Zalando ook gaan leveren in Luxemburg. 

 
 
Contact 

Boris Radke 

Corporate Communications 

Tel.: +49 (0)30 209681038 

E-Mail: boris.radke@zalando.de   

Zalando is een onderdeel van Zalando AG 

Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlijn, Duitsland 

 

Zalando AG 

Zalando AG (Naamloze vennootschap) is ingeschreven in het handelsregister 
van Berlijn. 
Handelsregisternummer: HRB 154823 B - BTW-Nr. 37/125/21423 - USt-ID-Nr. 
DE 260543043  
Wettelijk vertegenwoordigers: Robert Gentz, David Schneider en Rubin Ritter 
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Mia Brunell Livfors 
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