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  PRIJZEN

Om meteen maar met de deur 
in huis te vallen: ga je klussen, 
dan ben je bij Hornbach vrij - 
wel altijd het goedkoopst 
uit. Deze bouwmarkt is 12% 
goedkoper dan het gemiddel-
de prijspeil van bouwmarkten 
en verdient daarmee dus het 
predicaat Laagste Prijs. Het 
Duitse bedrijf is al jaren actief 
in Nederland, maar krijgt nu 
concurrentie van landgenoot 
Bauhaus. Deze nieuwkomer 
volgt Hornbach op de voet: de 

prijzen liggen 10% lager dan 
het gemiddelde. 
Bauhaus heeft momenteel 
drie vestigingen in Nederland: 
Groningen, Hengelo en Venlo. 
Naar verwachting volgt begin 
2021 een vierde filiaal in 
Den Hoorn (Zuid-Holland). 

BOUWMARKTEN VERGELEKEN

DE VOORDELIGSTE 
WINKEL VOOR KLUSSERS

Het doe-het-zelfseizoen begint weer. April en mei zijn de maanden waarin het 
meest wordt geklust. Een mooi moment om de bouwmarkten onder de loep te nemen. 

Waar zijn Nederlands’ Handige Harry’s het voordeligst uit?

TEKST FERRY PLOEG, ERIKA VAN ZINDEREN BAKKER

koopste vergeleken. Vaak ligt 
er in de winkel ook maar één 
soort van zo’n product en is er 
dus geen keus.

Laagsteprijsgarantie
Lijstaanvoerders Hornbach en 
Bauhaus zijn een stuk goed-
koper dan hun concurrenten. 
Nu hebben we bij onze bere-
keningen aanbiedingen buiten 
beschouwing gelaten, maar 
doordat beide winkels een 
laagsteprijsgarantie hanteren, 
maakt dat geen verschil. Je 
kunt hier immers altijd terecht 
als je een product elders goed-
koper hebt gevonden. 
Je krijgt dan zelfs nog extra 
korting op de laagste prijs. 
Wanneer je bij Hornbach kunt 
aantonen dat een product bij 
de concurrent goedkoper is, 
krijg je datzelfde artikel voor 
nog eens 10% minder en past 
Hornbach de eigen prijs direct 
aan. De bouwmarkt past zijn 
prijs niet aan als het bij de 
concurrent om een tijdelijke 

Vooral elektrisch gereedschap, 
verf, raamdecoratie en laminaat
zijn vaak in de aanbieding

Het bedrijf wil elk jaar een 
nieuwe vestiging openen, tot 
er een landelijke dekking is. 
Hornbach heeft met 15 filialen 
al een behoorlijke dekkings-
graad in ons land.
De twee Duitse bouwgigan-
ten hebben, in tegenstelling 
tot andere bouwmarkten, 
geen wekelijkse folder met 
aanbiedingen. Maar met hun 
laagsteprijsgarantie zijn ze 
uiteindelijk nooit duurder dan 
hun concurrenten en duiken 

ze als het moet zelfs onder 
de aanbiedingsprijzen van de 
andere bouwmarkten.

Ons onderzoek
De doe-het-zelfbranche zit 
flink in de lift. Dat heeft onder 
andere te maken met de 

bloeiende huizenmarkt. Er 
worden veel huizen verkocht 
en dat betekent automatisch 
veel verbouwingen. April en 
mei zijn de maanden waarin 
bouwmarkten hun grootste 
omzet realiseren: 15% meer 
dan de gemiddelde omzet. 
In dit onderzoek hebben we 
uitsluitend gekeken naar 
bouwmarkten met een breed 
assortiment, waar je voor 
bijna elke soort klus terecht-
kunt. Geen speciaalzaken dus. 
Online kluswinkels hebben 
we ook buiten beschouwing 
gelaten, omdat die zich vaak 
richten op één productsoort. 
We hebben de prijzen van  
250 artikelen gepeild. Voor-
namelijk A-merken uit de 
productgroepen (elektrisch) 
gereedschap, sanitair, verf, 
montage, reparatie, tuin-
artikelen, behang, hout en 
bouw materialen. Bij produc-
ten waarvan er geen bekend 
A-merk is, zoals hout of gips-
plaat, hebben we de goed-
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Gepeild in februari, exclusief aanbiedingen

DE PRIJZEN VAN BOUWMARKTEN
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van producten die in de aanbie-
ding zijn. En bij deze zaken krijg 
je geen extra korting.

Aanbiedingen
Bepaalde merken en product-
groepen zijn opmerkelijk vaak 
in de aanbieding, blijkt uit  
ons onderzoek. We plozen de 
folders van de bouwmarkten 
uit en concludeerden dat de  
gemiddelde korting van alle 
aanbiedingen rond de 30% ligt.  
Elke week is er in de folders 
veel keuze uit laminaat, raam-
decoratie, lampen, behang 
en sanitair. Elektrisch gereed-
schap van de merken Bosch, 
Makita en Black+Decker 
staat ook vaak in de folders. 
Verf spant de kroon en is het 
allermeest in de aanbieding. 
De gemiddelde korting op verf 
van een A-merk was in januari 
35%. Van Flexa tot Sikkens en 
van Histor tot het huismerk, 
verf kun je eigenlijk altijd in de 

aanbieding kopen. Overigens 
hoef je verf natuurlijk niet bij 
een bouwmarkt te kopen. Zo is 
Action een populaire winkel bij 
doe-het-zelfschilders. Het eigen 
merk, Spectrum, van deze 
 winkel heeft de goedkoopste 
verf die wij aantroffen. Of  
het nu gaat om grondverf, lak-
verf of latexverf. Hoe de prijs 
zich verhoudt tot de kwaliteit 
hebben wij niet onderzocht.

aanbieding gaat. Wel krijg je 
dan nog steeds 10% korting op 
de laagste prijs.
De garantie geldt voor iden-
tieke artikelen die op hetzelfde 
tijdstip verkocht worden. De 
prijs moet minimaal één dag 
geldig zijn en de concurrent 
moet in Nederland gevestigd 
zijn. Bauhaus geeft zelfs 12% 
korting op de laagste prijs.  
De voorwaarden zijn vrijwel 
hetzelfde als bij Hornbach, 
alleen voegt Bauhaus daar  
aan toe, dat de concurrent 
ook een stenen winkel moet 
hebben. Voor volledig online 
opererende concurrenten geldt 
de laagsteprijsgarantie dus niet. 

Speuren kan lonen
‘Bij Hornbach hebben we 
dag in, dag uit de aller-, aller-, 
allerlaagste prijs’, lezen we op 
de website van deze bouw-
markt. Maar hoewel Hornbach 
de voordeligste bouwmarkt is, 
geldt dit niet altijd voor álle pro-
ducten. Tijdens het onderzoek 
vonden we bij concurrenten 20 
artikelen die goedkoper waren 
dan bij Hornbach. En meer 
dan 60 artikelen waren elders 
goedkoper dan bij Bauhaus. Zo 
verkocht Hornbach zijdeglans-
lak van Wijzonol (750 ml) voor 
€37,49, terwijl die bij Gamma 
€35,99 kostte. Bauhaus vroeg 
voor takkenschaar TeleCut 650 
€59,95, maar bij Gamma was 
die bijna een tientje goedkoper: 
€49,99. Met enig zoekwerk kun 
je dus soms een leuke extra 
korting krijgen, door de laagste-
prijsgarantie van Hornbach en 
Bauhaus.
Ook Gamma en Praxis hante-
ren een laagsteprijsgarantie, 
maar alleen voor aanbiedingen. 
Bij Gamma geldt de garantie 
zelfs alleen voor een selectie 

12%
EXTRA KORTING 

GEEFT BAUHAUS ALS 
JE AANTOONT DAT 
EEN PRODUCT BIJ 
DE CONCURRENT 

GOEDKOPER IS

 

KORTINGSPAS
Op Hornbach en Bauhaus 
na hebben alle bouwmark-

ten in dit onderzoek een 
klantenpas voor parti-

culiere klanten. Hiermee 
krijg je meestal direct een 
korting bij het afrekenen. 

Bij Hubo bijvoorbeeld krijg 
je 5% van het aankoop-

bedrag als tegoed op 
een volgende aankoop. 

Karwei geeft persoonlijke 
kortingsbonnen voor een 
volgende aankoop. Ook 

heb je vaak recht op extra’s 
met zo’n klantenpas. Zo 
kun je bijvoorbeeld twee 
uur gratis een aanhang-
wagen huren en betaal je 
geen borg bij het huren 
van gereedschap. Ook 
wordt je plaatmateriaal 
gratis op maat gezaagd.


