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Boni test in Mijdrecht opvallende ‘10 procent extra korting’-aanbieding 

Prijsagressief Boni 
lijkt nu ook beetje 
op Nettorama  
MIJDRECHT - Het eerste resultaat van de ombouwoperatie van Boni is sinds 12 oktober te 
zien in Mijdrecht. Daar heropende de A-merkdiscounter die dag voor het eerst een 
vestiging onder de nieuwe formule. Grootste blikvangers? Ten eerste een immens bord bij 
de ingang met daarop de ‘drie beloftes van Boni’. Daarnaast een flinke winkelfolder, één die 
qua formaat en stijl duidelijk afwijkt van de folders verspreid in Boni-winkels waar (nog) 
niet is omgebouwd. En meest opvallend: aanbiedingen onder de naam ‘méér halen, 
minder betalen’. Bij Boni betekent dit 10 procent extra korting bij de aanschaf van twee 
soortgelijke producten. Een type aanbieding die opvallend veel gelijkenissen toont met 
acties waar Nettorama groot mee is geworden. Nettorama, de formule waar Boni leek mee 
te gaan samenwerken, wat uiteindelijk toch niet gebeurde. Distrifood ging maandag  
16 december een kijkje nemen in de vernieuwde Boni in Mijdrecht. Retailexpert  
Erik Hemmes ging mee om een oordeel te vellen over het resultaat. ‘Ik zie dingen die ik bij 
geen enkele andere formule zie.’ 

door Herman te Pas

De kreet op de voorpagina van de 
winkelfolder past bij Boni. ‘Dé 
goedkoopste van Mijdrecht’ 
schreeuwt de formule de lezer toe. 
Zoals het hoort bij een keten die 

uitblinkt in prijsaggresiviteit. Op de achter-
kant spat een prijsvergelijking van de pagina 
af. De Boni-vestiging is, volgens Boni, 23 pro-
cent goedkoper dan de Jumbo in Wilnis en  
28 procent goedkoper dan de Albert Heijn in 
Mijdrecht. Althans, dat is de slotsom van een 
rijtje prijzen van 24 producten (mix van 
A-merken, huismerken en vers). ‘Wie kan  
rekenen, gaat naar Boni!’ luidt de tekst boven 
de afgebeelde kassabonnetjes. 

De folders liggen opgestapeld bij de ingang 
van de winkel. De plek waar ook een immens 
rood bord de klanten verwelkomt. Hierop 
staan de drie beloftes van Boni. Dat zijn ach-
tereenvolgens ‘altijd de laagste prijs’, ‘de bes-
te kwaliteit’ en ‘vriendelijkste van Mijdrecht’, 
zo valt te lezen. Dit is nieuw binnen de for-
mule. Dat geldt ook voor de aanbieding ‘méér 
halen, minder betalen’. Acties waarbij de 
klant 10 procent extra korting krijgt bij de 
aanschaf van twee soortgelijke producten. De 
winkel in Mijdrecht heeft zelfs een complete 
‘10-procentstraat’ vol aanbiedingen bier en 
wijn. De actie wordt ook ingezet bij andere 
productcategorieën. Dat is te zien aan schap-
kaartjes waarop dit type aanbieding wordt ge-
communiceerd. 

Is dit een regelrechte kopie van de actie- 
methode van Nettorama? Volgens Erik Hem-
mes lijkt het er verdacht veel op. ‘Ze gebrui-
ken dezelfde kleurstelling, rood en geel, en de 
aanbiedingen lijken op die van Nettorama. 
Daar is op zich niets mis mee. Het is voor de 
klant de herkenning dat ze bij een lageprij-
zenformule boodschappen doen en dat is wat 
Boni ook wil uitstralen.’ 

De aanpak is ook opvallend, omdat uitgere-
kend Boni en Nettorama eerder dit jaar pro-
beerden een samenwerking op poten te zet-
ten. Uiteindelijk kwam het er niet van. Nu zit 
er toch, een beetje, Nettorama in Boni. Noem 
het een ‘nettoramisering’ van de Boni-formu-
le. Boni zelf kijkt daar anders naar. ‘Wij ont-
wikkelen de nieuwe formule geheel auto-
noom. Daar waar in ons land verschillende 
prijsformules zijn, ligt het in de rede dat je 
soms op vergelijkbare elementen uitkomt’, 
zegt financieel directeur Frank Klören van 
Boni tegen Distrifood.

Kies & mix
Er is vanzelfsprekend meer te zien in de ver-
nieuwde Boni. Erik Hemmes beschrijft op 
deze maandag 16 december aan Distrifood 
wat hem opvalt. De retailexpert is altijd al een 
man van de details geweest en dat wordt nog 
eens onderstreept bij een rondje door de  
supermarkt. Al voor de schuifdeuren begint 

Hemmes met analyseren. ‘Boven de ingang is 
de slogan ‘Thuis in...’ weggehaald. In dit geval 
zou dat vanzelfsprekend Mijdrecht zijn. Nu 
staat er simpelweg Boni. Wat ik bij binnen-
komst heel opvallend vind is het lichtplan. 
Helder en warm, heel bijzonder voor een for-
mule als Boni. Het licht komt echt op de klant 
af.’ 

Net voorbij de toegangspoortjes staat de 
agf-afdeling. Net als veel andere supermarkt-
formules is Boni niet zuinig met het gebruik 
van hout. Wel heeft de formule volgens Hem-
mes een eigen originele touch gegeven aan de 
agf-meubels. ‘Je ziet dat Boni in de hoeken 
heeft gekozen voor ronde vormen. Daar is  
iemand aan het figuurzagen geslagen.’ Over 
de actie ‘Kies & mix’ is de retailexpert minder 
te spreken. Op een bord binnen de agf-afde-
ling staat de tekst: ‘Aktie! Kies & Mix. Hand- 
sinaasappels, ananas, blauwe bessen, mango 
of jonagold appels zak 1,5 kilo. 4 stuks, €5’. 
Hemmes noemt de boodschap verwarrend. 
‘Ik zie het woord aktie, ik zie kies & mix, ik zie 
productnamen, maar wat mag ik als klant nou 
eigenlijk doen? Dit heb ik nog niet eerder  
ergens gezien. Daarmee is het dan ook wel 
weer verrassend.’ 

Hemmes heeft ook een mening over de 
stellingen die gebruikt worden voor de dkw 
en non-foodproducten. Boni gebruikt varian-
ten die zo uit een magazijn lijken te zijn weg-
gehaald, maar dan in een stijlvollere kleur. 
Hemmes: ‘Deze magazijnachtige stellingen 
zie je nergens anders. Het is echt Boni’s eigen 
stijl. De uitstraling kan ‘voordeel’ suggereren, 

maar ik weet niet of Boni hier verstandig aan 
doet. Deze stellingen zagen we al eerder na 
een ombouwoperatie van Boni. Ook opval-
lend, bij verschillende categorieën plaatste 
Boni eerder rode schapstroken. Die zijn nu 
verdwenen bij de categorieën, maar nog wel 
aanwezig bij de actiestellingen. Dat maakt de 
winkel rustiger, minder schreeuwerig.’

Over de koelingen is Hemmes lyrisch. ‘Er 
wordt van boven naar beneden gebruik  
gemaakt van ledverlichting. Daarnaast zijn er 
nauwelijks spijlen te zien in het schap, waar-
door de producten goed zichtbaar zijn. Zicht-
verstoring is minimaal. De donkergrijze kleur 
van de schappen is ook een goede keuze, dat 
zorgt voor een mooi contrast.’

De vleesafdeling van Boni kent nauwelijks 
franje. Geen cross-selling in de vorm van fles-
sen wijn of aangeklede schappen. Een gemis-
te kans, vindt Hemmes. ‘De vleesafdeling is 
te ruim opgezet en te kaal aan de bovenkant. 
Ik zou graag iets aan de muren willen zien, 
bijvoorbeeld foto’s met klanten of vleespro-
ducten. Of ik zou producten, zoals bijpassen-
de flessen wijn, bovenop het schap zetten. 
Dat moet prima kunnen.’

De broodafdeling doet het hart van de  
retailexpert wel sneller kloppen. ‘Hier is vrij-

Het is voor de klant de 
herkenning dat ze bij 
een lageprijzenformule 
boodschappen doen

Erik Hemmes  Foto: Eigen foto
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Boni presenteert in Mijdrecht een 10-procentstraat, een kies & mix op de agf-afdeling, de drie beloftes van Boni en goedkope croissants.           Foto: Distrifood

Vier croissants 
voor 89 cent, dat is 
wel heel goedkoop

wel alles goed. Goede verlichting en veel 
openheid. Met openheid bedoel ik dat het 
brood in volume is weggezet. Je ziet als klant 
meteen wát er ligt en het ziet er ook nog eens 
smakelijk uit. Daarnaast sluiten de houten 
meubels aan bij de natuurlijke achtergrond 
van de producten. En de prijzen zijn opmer-
kelijk. Vier croissants voor de prijs van €0,89, 
dat is wel erg goedkoop. En ze zien er ook nog 
eens heel goed uit. Hetzelfde verhaal voor het 
tijgerbrood. Dat is normaliter niet het voorde-
ligste brood en kost hier maar €0,99. Dat is 
een Aldi-prijs, andere formules zijn duurder. 
De prijs van Boni zit dicht tegen de productie-
prijs van €0,85 aan.’ Sinds de heropening 
heeft de bakkerij in het filiaal in Mijdrecht de 
beschikking over twee ovens (dat was er een). 
In die bakkerij worden producten gebakken 
zoals kleinbrood en stroopwafels, maar ook 
het huismerkbrood. Dit brood kost €1,49. 
‘Ook goedkoop’, zegt Hemmes.

De lageprijsuitstraling blijkt tevens uit het 
aantal actiekoppen op de winkelvloer. ‘Wat je 
nergens anders ziet, maar hier wel, is dat de 
stellingen ‘dwars op de kassa’s’ zijn gezet. 
Stellingen in het verlengde van de kassa’s is, 
ook internationaal, gebruikelijk. Vomar deed 
eerder hetzelfde als deze Boni, maar is daar 

op een gegeven moment van afgestapt. Dat 
Boni hiervoor kiest, vind ik bijzonder. Waar-
om? Als je de stellingen in het verlengde van 
de kassa’s opstelt, krijg je langere stellingen 
en is het overzicht in de winkel groter. Door 
ze over dwars op te stellen, creëer je kortere 
stellingen. Voordeel daarvan is wel dat je 
meer kopstellingen voor acties kunt plaatsen. 
Misschien is dat de reden. Het zou ook met de 
ruimte binnen dit pand en het aantal pilaren 
te maken kunnen hebben. Bijzonder dat Boni 
dit doet.’ Bij de kassa’s ziet Hemmes ruimte 
voor verbeteringen. ‘Ik zie geen kleine sin-
gle-producten, zoals zoetwaren en noten, 
naast de kassa’s. Dat zou ik toch wel doen als 
ik een lageprijzenformule was en op zoek 
moest naar meer marge.’ Dat de zoetwaren 
pas aan het eind van het rondje zitten, is vol-

gens de retailexpert ook opmerkelijk. ‘Een  
lageprijzenformule is normaal gesproken 
sterk in zoetwaren, dat heeft mede te maken 
met het type klant van dit type ketens. Ik zou 
dit niet aan het eind van de route plaatsen. 
Het gaat hier om impulsproducten en als de 
klant met een volle kar bij de kassa komt, is 
hij minder geneigd om er nog wat bij te doen.’ 

Lage marges
Al met al is Hemmes tevreden met wat hij 
ziet. ‘Boni heeft zijn formule de laatste 7,  
8 jaar toch wel drie of vier keer omgeturnd. 
Dit is tot nu toe zeker de beste Boni die ik heb 
gezien. Zowel in uitstraling als in onderschei-
dend vermogen. Ik ben wel benieuwd naar 
wat er onder de streep overblijft voor Boni 
met deze prijzen. Het is allemaal erg scherp 
geprijsd. Ik vermoed dat de brutomarge nog 
geen 20 procent bedraagt. Boni zou eigenlijk 
nog wat meer producten in bijvoorbeeld man-
den of meubels bij actiekoppen kunnen pre-
senteren, zo creëer je meer hebberigheid bij 
de klant.’ 

De retailexpert vraagt zich ook af of het 
voor Boni niet tijd is om stappen te zetten op 
het gebied van assortiment. In de winkelfol-
der benadrukt Boni dat de klant ‘voor de  

basis naar Boni’ gaat. A- en B-merken dus. 
Daarmee legt de formule zich volgens Hem-
mes beperkingen op. ‘De vraag is of je als 
Boni zijnde alleen maar de basis moet presen-
teren. Vergelijk de situatie met andere prijs-
vechters, zoals Aldi en Lidl, daar ligt het ver-
nieuwingstempo stukken hoger. Boni blijft zo 
wat eenvoudig en zou wat meer vooruit moe-
ten denken. Vernieuwing van het assortiment 
zou ten dele vanuit Superunie kunnen gebeu-
ren, maar je moet het ook zelf doen en willen. 
Alleen is het de vraag of Boni daarvoor vol-
doende mensen heeft, zoals bij Aldi en Lidl 
wel het geval is.’ 

Hoe de Boni in Mijdrecht, met een winkel-
vloeroppervlak van 1100 vierkante meter, het 
de komende jaren gaat doen is afwachten. 
Het wordt in ieder geval prijsvechten in de 
directe omgeving. Niet alleen de plaatselijke 
Albert Heijn en de Jumbo in Wilnis zijn con-
currenten, sinds 17 april van dit jaar zit er ook 
een Hoogvliet op een steenworp afstand van 
de Boni. 

Naast Mijdrecht is ook de Boni in Nunspeet 
inmiddels verbouwd naar de nieuwe formule. 
Hoe de uitrol verder verloopt kan Boni nog 
niet zeggen. ‘De formule bevindt zich nog in 
een experimentele fase’, zegt Klören.
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