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Dit is de stellige overtuiging van retaildes-
kundige Erik Hemmes. Levensmiddelenkrant 
vraagt hem naar zijn visie op de recente 
prijsverlaging van honderden producten bij 
Dirk. Ook Thijs van der Tuin van Inprijsver-
hoogd.nl, dat prijsveranderingen van 
supermarkten in kaart brengt, laat zijn licht 
hierop schijnen. “Vlak na de aankondiging 
hiervan heb ik enkele Dirk-supermarkten 
bezocht”, licht Hemmes toe. “Ik zag dat per 
productcategorie twee tot drie artikelen in 
prijs zijn verlaagd. Het totale assortiment 
van Dirk van den Broek telt zo’n 8000 
artikelen. Slechts een klein gedeelte hiervan 
heeft dus maar een lagere prijs gekregen. 
Daarom denk ik dat het gaat om een 

vroegtijdig reclamestuntje van Dirk.”

Voordelige supermarkt 
Meestal kondigen formules in september, 

na de voor consumenten relatief dure 
zomerperiode, bewust prijsverlagingen of 
aanbiedingen aan, zo benadrukt Hemmes. “Zo 
kunnen binnenkort bijvoorbeeld weer de 
Hamsterweken van Albert Heijn worden 
verwacht. Dirk is er dit jaar vroeg bij. Ik ben 
niet verbaasd dat Dirk haar prijzen verlaagt. 
De formule schreeuwt al jaren van de daken 
dat zij een voordelige supermarkt is. Dirk 
hanteert hiervoor wel zes tot tien verschil-
lende benamingen en slagzinnen. Elke 
supermarktformule vindt het belangrijk om 

regelmatig iets positiefs te communiceren 
over haar voordelige prijzen en goede 
prijs-kwaliteitverhoudingen. De door Dirk 
aangekondigde prijsverlagingen onderstrepen 
dit alleen maar.”   

Geen uitschieters 
Van der Tuin spreekt van een ‘normale 

prijsverlagingsactie’ van Dirk. “Ik ben niet 
geschokt over het aantal producten met 
lagere prijzen en over de absolute percentages 
waarmee deze in prijs zijn verminderd. Op 
zondag 19 augustus, de dag van de aankondi-
ging hiervan, was er sprake van in totaal 204 
prijsdalingen. Op het totale Dirk-assortiment 
is dat niet veel. Opvallend is wel dat de 
prijsdalingen zijn verspreid over de volle 
breedte van alle A-merken. Ook zijn de 
prijzen verlaagd van twintig huismerkproduc-
ten. Enorme uitschieters in prijsvermindering 
zijn er niet. Witte Reus kracht actief oceaan is 
met 50 cent de grootste daler in prijs. Dit 
product kost nu 3,99.”

Net als Hemmes meent Van der Tuin dat 
Dirk met de aangekondigde prijsverlagingen 
haar imago als voordelige supermarkt een 
boost wil geven. ‘Dirk staat al jaren bekend 
als niet al te hoog geprijsde formule en deze 
prijsverlagingsronde ondersteunt dit imago. 
In navolging van Dirk heeft Hoogvliet 
inmiddels ook al bewogen met prijsverlagin-
gen van enkele producten. Ik verwacht dat 
Jumbo en andere goedkope supermarkten 

binnenkort zullen volgen. Jumbo heeft een 
naam hoog te houden als goedkoopste 
Nederlandse supermarktketen, zoals onlangs 
bleek uit het onderzoek van het consumen-
tenprogramma Kassa. Albert Heijn reageert 
over het algemeen niet direct op prijsvermin-
dering van andere retailers, maar zal op een 
gegeven moment ook met verlagingen 
komen.”  

Druk 
Hemmes is nieuwsgierig hoe consumenten 

de komende weken op de prijsverlagingen bij 
Dirk zullen reageren. “Toen ik de Dirk-super-
markten laatst bezocht, stonden talloze 
klanten naar de producten op de actiestellin-
gen te kijken. Ik kan echter niet uitsluiten dat 
het daar - voorafgaand aan de laatste prijsver-
lagingen - ook druk was met mensen. Het is 
afwachten welke invloed ze gaan hebben op 
het aankoopgedrag van consumenten.”

Marges
De shoppers zullen volgens Van der Tuin de 

‘grote winnaars’ zijn van de te verwachten 
prijsverminderingen bij diverse formules. “Zij 
kunnen hierdoor de komende tijd flink 
besparen op hun supermarktuitgaven. 
Ondertussen leveren retailers en fabrikanten 
in op hun marges. Uiteindelijk zal er door 
prijsverlagingen netto weinig veranderen in 
het supermarktlandschap, omdat formules 
wat dat betreft elkaars voorbeeld volgen.”

Dirk van den Broek voert assortimentsbrede prijsverlaging door op honderden producten

Op zondag 19 augustus, de dag van de aankondiging van de prijsverlagingen bij Dirk, was er sprake van in totaal 204 prijsdalingen bij de supermarktketen. 

VELSEN-NOORD - De door 
Dirk van den Broek op 19 
augustus aangekondigde 
prijsverlagingen zijn een 
vroegtijdig reclamestunt-
je. Terwijl de supermarkt-
keten normaal gesproken 
laat zien hoe voordelig zij 
is door haar ‘goedkopere’ 
kassabon in een adverten-
tie naast die van een 
‘duurdere’ formule te 
plaatsen, kiest zij nu 
bewust voor deze commu-
nicatiestrategie.

Prijsverlagingen | door Bart Manders

‘Ik verwacht dat Jumbo en andere  
goedkope supers snel zullen volgen’

‘Kwaliteit zit in ons DNA’
Levensmiddelenkrant vraagt Dirk-directeur Marcel Huizing naar de belangrijkste redenen voor 
de prijsverlaging van honderden producten bij de formule. “Bij Dirk kijken we voortdurend hoe 
we efficiënter kunnen werken en kosten kunnen reduceren”, licht hij desgevraagd toe. “Deze 
kostenvoordelen worden altijd doorgerekend naar de klant. Dit doen we al 76 jaar en dat 
blijven we doen. Omdat de vakantieperiode al duur genoeg was voor consumenten, helpt Dirk 
hen aan meer boodschappen voor minder geld. We hebben nu honderden prijsverlagingen 
in één keer doorgevoerd. Ondertussen blijven we dagelijks de prijzen monitoren om ervoor 
te zorgen dat we de goedkoopste supermarkt blijven. Het gaat om een assortimentsbrede 
prijsverlaging. Een prijsverlaging mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit bij Dirk. Kwaliteit zit 
namelijk in ons DNA.”


