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D E TA I L H A N D E L

‘Kledingmarktplaats’ Vint
Julia Cornelissen enRichard Smit
Amsterdam

UnitedWardrobe,degrootste tweedehands-
modemarktplaats vanNederland, gaatop in
zijngroterebranchegenootVinted.DezeLi-
touwseunicorn,diegeleidwordtdoordeNe-
derlanderThomasPlantenga,wilmetdeze
overnamenogsnelleruitbreidennaarnieu-
wemarkten inEuropa.Ookde rest vande
mode-industrie stort zichopdesnelgroeien-
demarkt vangebruiktekleding.

VanuitUtrechtwildeUnitedWardrobe, in2013
opgericht doordrie studenten vandeUniver-
siteitWageningen, de grootstemodemarkt-
plaats ter wereld worden. ‘Wewerken al een
paar jaar naast elkaar’, zegt ceo Sjuul Berden
overdeovernamedoorVinted. ‘Het is logischer
oméénnetwerktehebbenmethetmeesteaan-
bodendemeestegebruikers.Eerderkonjeper
landnogweldegrootsteworden,maarmetde
huidigetechnologiekunjenunetzomakkelijk
iets kopen inBarcelonaof Parijs.’

Daarkomtbijdatdeappsdeambitiedelen
tweedehandskledingdeeerstekeustemaken
endekledingindustrieduurzamer temaken,
voegtPlantengadaaraantoe. ‘UnitedWardro-
be is een soortmini-Vinted.’ Het is de eerste
keerdatVintedeenaankoopdoetwaarbijhet
team, inditgeval35werknemers,wordtover-
genomen.Het van oorsprong Litouwsemo-
deplatform, dat eind vorig jaar bij een finan-
cieringsrondewerdgewaardeerdopmeerdan
€1mrd, kocht eerderwelhet klantenbestand
vanhet SpaanseChicfy.

DenaamUnitedWardrobegaatverdwijnen.
De viermiljoen gebruikers die het platform
zegt tehebben,krijgenvanafvandaageenuit-
nodiging ommet een druk op een knop hun
profiel,aanbod,gebruikersgeschiedenisenfa-
vorietennaarVintedover te zetten. ‘Dankun-
nenzenetzomakkelijkeenjurkvoordrietien-
tjes verkopen aan iemand inBarcelona’, zegt
de Vinted-ceo. ‘Dat kostmet ons verzendsys-
teemmaar vanaf circa €2,50.’Daarnaast hoe-
ven zeniet langer verkoopkosten tebetalen.

‘De groei van demarkt voor tweedehands-
kleding is eenmassieve trend’, zegt Berden.
‘De kledingindustrie is heel vervuilend en
tweedehands is beter voor hetmilieu en be-
ter voor je portemonnee.’ In heel Europa
wordt volgens Plantenga jaarlijks voor zo’n
€120mrd aan nieuwe kleding verkocht. Vin-
tedsomzet steegnaar€1,3mrd in2019,maar
de ceo ziet nog veel ruimte voor groei van de
tweedehandskledingmarkt. De tijd dat twee-
dehands wat armoedig en stoffig was, is vol-
genshemecht voorbij.

Metnamedejongstegeneraties,demillen-
nialsengeneratieZ,halendeneusallangniet
meer op voor een jurk die twee keer is gedra-
genof eenbroekmetwat sleetseplekjes.We-
reldwijd snuffelen zij in de kledingkast van
anderen via platforms als Depop, Poshmark,
ThredUp, Vestiaire Collective en Vinted. De
marktvoortweedehandsjes,pre-ownedofvin-
tage, hoe je het ookwilt noemen, zal volgens
onderzoeksbureauGlobalData tussen 2019
en2024groeien van$28mrdnaar $64mrd.

Daarspelenanderebedrijvenslimopin.Zo
ontdekte deDuitsemodegigant Zalando dat
dehelft vandeNederlandersweleenstweede-
handskledingkoopt.Sindsbegindezemaand

Barbara Jouvenaar van Bar’s Bargain
verkoopt kleding vanuit huis via United
Wardrobe. FOTO:MARIJNFIDDERVOORHETFD

1.Bouw vreest ontslaggolf
door stikstofbeperkingen
Duizenden banen staan op

de tocht in de bouw. Door stik-
stof zijn infraprojecten vertraagd
en bouwers dreigen het mes te
moeten zetten in de organisatie,
stellen drie voormannen van de
bouw- en technieksector.
Uit het FD van gisteren. Zie ook
het commentaar op pagina 4.

2.‘Haagse twijfel zorgt ervoor
dat huizen niet van aardgas

af komen’
Woningen van het aardgas ha-
len dreigt stil te vallen als politiek
Den Haag zich niet beter inzet
voor het zelf gestelde klimaat-
doel, stellen gemeenten.
Uit het FD van gisteren. Zie ook
pagina 10.

3.Zuid-Europa neemt ingrij-
pende coronamaatregelen

Italië en Spanje leggen het socia-

le leven grotendeels weer plat om
de tweede golf van het coronavi-
rus te breken. Italië gaat voor een
maand in een gedeeltelijke lock-
down.
Uit het FD van gisteren. Zie ook
pagina 4.

4.Laatste coronanieuws: be-
smettingen naar nieuw

hoogtepunt: 10.353
Volg elke dag het laatste nieuws
over de coronapandemie via het
liveblog op fd.nl.

5.ABN Amro verlaagt lat voor
negatieve rente

ABN Amro verlaagt vanaf 1 janua-
ri volgend jaar de grens voor
het in rekening brengen van een
negatieve rente. Voor zowel
particuliere als zakelijke klan-
ten rekent de bank dan een tarief
van 0,5% voor tegoeden boven
€500.000.
Zie pagina 3.

Best gelezenop fd.nl

FINANCIËLE SECTOR

InfrafondsDIF
Capital stapt in
hefboomleningen
HetNederlandse infrastructuur-
fondsDIFCapital Partners gaat
leningen verstrekkenaanprivate
equity ombedrijvenop te kopen.
DIFwordt zo eendirecte concur-
rent vanbanken. Totnu toebe-
legdehet alleen in infrastructuur
als tolwegenenduurzame-ener-
gieprojecten.De stappast inde
trenddat bankenminder geld
uitlenen voor overnames.DIFkan
per overname tussende€20mln
en€30mlnuitlenen,metuit-
schieters tot €50mln.

a PAGINA 21

INDUSTRIE

Staalbedrijven in
Europa lijkenop
overnamepad
DeEuropese staalmarkt lijkt
zichop temaken voor een con-
solidatieslag. Afgelopenweek-
endgonsdehet gerucht dat het
Zweeds-Finse staalconcernSSAB
belangstellingheeft voorhetNe-
derlandsedeel vanTata Steel.De
gesprekken zouden zich in een
verkennende fasebevinden. SSAB
laatwetenniet te reagerenop spe-
culaties,maarhet is de tweede
keer inkorte tijddat de Scandina-
viërswordengenoemdbij avances
opde staalmarkt.

a PAGINA 7

WONINGMARKT

Inrichtingmaakt
plaats voordure
appartementen
Ooit stonder eenpsychiatrische
inrichting, daarnadeedhet
dienst als daklozenopvang ennu
verrijst er een vijfsterrenflat voor
vermogende55-plussers, com-
pleetmet aanpalend zorghotel.
Maarnoemhet alsjeblieft geen
luxe aanleunwoningen,want
voorbedragen van€3mln tot
€8,5mlnklinkt dat eenbeetje
gewoontjes. Tochnogeenbeetje
de sfeer van toen, opdeze locatie
inAmsterdam-Zuid:wat de gek
ervoor geeft. Een rondleiding.

a PAGINA 22
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teddoetovername inNederland

Barbara Jouvenaar
(28) poseert elke
dag in tweede-

handskleding in een spe-
ciaal ingerichte studio in
haarhuis voorhaar
iPhone-camera. Ze runt
opUnitedWardrobehaar
eigen tweedehandswin-
keltje—Bar’sBargain
—en fungeert daarvoor
zelf alsmodel.De afge-
lopendagenplaatste ze
eenwollenBenetton-trui

met ruitjes, eengele
blousemet streepjes en
een zwarte lammycoat,
voor tussende€15 en
€40. Sindsde uitbraak
vanhet coronavirus is dit
Jouvenaars fulltimebaan,
door hetwegvallen van
haar bijbaan indehore-
ca. Gelukkig verdubbel-
de sindsdien ookhaar
omzet. ‘Ik kan er nu van
leven.Doordat iedereen
thuiszit, verkoop ik juist

meer’, zegt Jouvenaar, die
bijna 2000 volgers heeft.
Ze verstuurt elkeweek
zo’n dertig kledingstuk-
ken, die ze zelfmeestal
koopt bij kringloopwin-
kels. Daarnaast hebben
consumentenminder te
besteden enkan twee-
dehands daaromaan-
trekkelijker voor ze zijn.
Jouvenaar koos voorUni-
tedWardrobe omdat ‘de
doelgroepdaar al zit’.

kunnen consumenten inNederland en Bel-
giëhunoudekledingophetplatformaanbie-
denvoordoorverkoop. Indewinkelstraatrukt
de kringloopkleding ook snel op. Het aantal
tweedehandskledingwinkelsgroeidevolgens
deKamervanKoophandelafgelopenjaarmet
7%,naar 2415.

Grotenamenuitdemode-industrie,diewel
doorhebbendathetkoopgedragaanhetveran-
deren is, starten initiatieven ommode-items
een tweede leven te geven.MiuMiu is begon-
nenmethet labelUpcycledbyMiuMiu.Levi’s
heeftsindskortLevi’sSecondhandenTommy
Hilfigerverkooptafdankertjes viaTommyfor
Life. LuxemerkenalsBurberry,Gucci enStel-
la McCartney werken samenmet The Real-
Real, een platformdat tweedehandskleding
vanmodemerken verkoopt.

De oude namen in dewinkelstraat blijven
nietachter.HetBritseSelfridges isbegonnen
metdeverkoopvangebruiktemodeenPatago-
niaheeftal langerhetWornWear-programma.
OokH&M,dekampioenvandesnelleweggooi-
mode, probeert aan klantwensen tegemoet

te komenmethergebruik.DochterketenCos
richt een eigen tweedehandsplatformop on-
derdenaamResell.EerderstarttendeZweden
almetde vintageformuleAfound.

SamenmetUnitedWardrobekanVintedhet
expansietemponaarnieuwemarktenverdub-
belen, zegt Vinted-baas Plantenga. InNeder-
land hebben de platforms samennaar eigen
zeggen vijf miljoen geregistreerde gebrui-
kers. Toch noemt hij de Nederlandsemarkt
nog jongenonvolwassen.Hij ziet geen reden
om te stoppenmet de agressieve campagne
waarmee Vinted naar Nederland kwam. Van
het bombardement aan ‘Draag je ’t niet, ver-
koop’tdan’-reclamesoptveninternetzijnwe
voorlopignogniet af.

‘Wijkiezenervooromdeomzet terug te in-
vesteren in het bedrijf’, zegt Plantenga. ‘We
kunnenerbestgeld instekenomiemandbin-
nentekrijgen.Alsmenseneenmaalklantzijn,
blijvenze terugkomen.’Volgenshemkanhet
bedrijfalsnelwinstmakenalshetmindersnel
naarnieuwemarktenzougaan.Hetbedrijf,dat
eerder al €50mln en later nog eens €128mln
ophaalde,kannogweleveninvesteren. ‘Ikver-
wachtnietdatwekomendemaandengeldno-
dighebben.’

‘Kledingindustrie is
heel vervuilend en
tweedehands is beter
voor het milieu en
voor je portemonnee’

‘Het taboe is eraf’

B A N K E N

ABNAmrogaat
negatieve rente
rekenenvanaf
halfmiljoen

Marcel de Boer
Amsterdam

ABN Amro verlaagt vanaf 1 janu-
ari volgend jaar de grens voor het
in rekening brengen van een ne-
gatieve rente. Voor zowel particu-
liere als zakelijke klanten rekent
de bank dan een tarief van 0,5%
voor tegoeden boven €500.000.
Nu nog rekent ABN Amro dat
tarief voorwiemeer dan €2,5mln
op zijn bankrekeningen heeft
staan. Voor saldi onder een half
miljoen blijft de rente ongewij-
zigd op 0%.
Eerder besloten concurrenten

ING en Rabobank een grens te
trekken op een kwartmiljoen. Bij
diebankenginghetoverigensom
eentariefper rekening.ABNAmro
kijkt per klant.
De aanhoudend lage rente in

demarkt dwingt de bank tot deze
stap,melddedeAmsterdamse in-
stellinggisteren.ABNAmrobena-
druktdatdespaarsaldinogsteeds
toenemen.Alsbankenhethuntoe-
vertrouwdegeldnietkunnenweg-
zetten,moeten ze het bij de Euro-
pese Centrale Bank (ECB) stallen
endievraagtdaar0,5%rentevoor.
Deze kosten zouden de banken
kunnen doorberekenen aan hun
klanten,maar ze durven die stap
niet aan. Alleen vermogende en
zakelijkeklantenkrijgenersteeds
meermee temaken.
Als gevolg van de drempelver-

laging naar een halfmiljoen euro
blijft zo’n 98% van de klanten
gevrijwaard van negatieve ren-
te, aldus ABN Amro. Voor beleg-
gingsklantengeldteenovergangs-
regeling,ondermeer innavolging
van recente tariefswijzigingen.
Eerder besloot ASN Bank de

lat op €1 mln te leggen. Triodos
verlaagde de drempel voor zake-
lijke klanten per 1 juli zelfs naar
€100.000.Daarbijmelddedegroe-
ne instelling ook geld te gaan vra-
gen voor het aanhouden van een
spaarrekening. Vermoedelijk zul-
lenmeerbankendie routebewan-
delen.

42.000
Alle ruim42.000medewerkers vandeADG
Dienstengroep, een vandegrootstebedrijven
actief in schoonmaaken facilitymanagement,
kunnen zich sindsdezeweekbij klachtenop
veertienplekken inhet land laten testen.Het
bedrijf heeft de locaties zelf geopendenbetaalt er
ook voor. ADGheeft 6000 tests ingekocht en een
optie genomenopnogeens6000 stuks.

a PAGINA 9

GRONDSTOFFEN

Tweede coronagolf
zet oliesjeiks
voorhetblok
De tweede coronagolf dreigt een
streep tehalendoordeplannen
vangrote olielandenomhunpro-
ductieweer op te voeren.De vraag
naar olie kreegdit jaar al eenon-
gekendeknauw.Meer lockdowns
betekentminder vraag, terwijl er
uitgerekendnumeer aanbodop
demarkt komt.Gisterenkondig-
deLibië aaneengroot olieveld
weer in gebruik te zullennemen.
Hethervatten vandeolieproduc-
tie kaneenmiljoen vatenolie per
dag aanbodopleveren.

a PAGINA 27

Wit-Rusland
staakt,maarde
oproerpolitieniet
InWit-Rusland is opgrote schaal
hetwerkneergelegduit protest
tegende regering.Op veel loca-
ties grepen veiligheidstroepen in
en verrichtten tientallen arresta-
ties.De stakingwas afgekondigd
door oppositieleider Svetlana
Tichanovskaja, nadat zondagom
middernacht een ‘volksultima-
tum’ tegenpresidentAleksandr
Loekasjenkowas verlopen.De
oppositie beschuldigt hemvan
stembusfraude enwil dat hij na
26 jaar aftreedt.

a PAGINA 20
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