
 

PERSBERICHT  

DE TUINEN 5 KEER OP RIJ FD GAZELLE 
 
Tijdens de FD Gazellen Awards voor Noord-Holland is het retailconcern De Tuinen (nu Holland & 

Barrett) voor de vijfde keer op rij FD Gazelle geworden. Dit 5 jarige FD Gazellen Jubileum is iets om 

trots op te zijn!  

 

FD Gazellen zijn winstgevende bedrijven die over de 

afgelopen drie jaar een omzetgroei van minimaal 

20% hebben gerealiseerd. Deze bedrijven zijn 

onderverdeeld in drie categorieën: ‘klein' (€100.000 

tot €2 mln), ‘middelgroot’ (€2 mln tot €30 mln) en 

‘groot’ (meer dan €30 mln). Van de 850.000 

bedrijven in Nederland zijn 490 bedrijven FD Gazelle. 

In de categorie ‘groot’ waren er in Noord-Holland 

acht genomineerden en De Tuinen neemt een 

prachtige vierde plek in. Een enorme eer en extra 

bijzonder om hier als enige retailer tussen te staan.  

 

Vijf keer op rij een FD Gazelle in ontvangst nemen is als retailer heel bijzonder, zeker als je kijkt naar 

de afgelopen jaren waarin het niet vanzelfsprekend meer is voor retailers om te groeien. De Tuinen 

gaat tegen de stroom in en dit jaar zijn de plannen om door te groeien ook volop aanwezig. Niet 

alleen in omzet en winkels, maar ook op het gebied van E-Commerce en de’Passie’ klantenkaart.  

Rebranding 

Dit jaar en komend jaar staan helemaal in het teken van de rebranding die afgelopen maart van 

start is gegaan. De naam De Tuinen zal verdwijnen en vervangen worden door Holland & Barrett. 

Retailketen De Tuinen is al meer dan een decenia onderdeel van dezelfde groep waar ook Holland 

& Barrett toebehoord. Een grote ambitie is om ook internationaal door te groeien en daarom is er 

gekozen om de internationale naam Holland & Barrett ook in Nederland te gaan voeren. De Tuinen 

veranderd dan wel van naam, maar zeker niet van producten en medewerkers. Alles blijft 

vertrouwd, maar dan in een nieuw jasje met een nieuwe naam en een nieuwe winkelinrichting. 

Einde Persbericht 



 

Holland & Barrett Nederland (voorheen De Tuinen B.V.) is een landelijke keten van 

gezondheidswinkels, met een unieke winkelformule die aansluit op de huidige maatschappelijke 

ontwikkeling, waarin kwaliteit van leven op een natuurlijke en evenwichtige manier een steeds 

belangrijkere plaats inneemt. Het te verkrijgen assortiment bestaat uit voedingssupplementen, 

gezonde voeding, sportvoeding, glutenvrije producten, supervoeding, verschillende soorten theeën, 

kruidensoorten en een brede range aan verzorgings- en relax producten. De naam De Tuinen B.V. is 

sinds 1 mei 2015 veranderd in Holland & Barrett B.V.  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:                                                                          

Holland & Barrett Benelux, afdeling Marketing & Communicatie 

Telefoonnummer: 0251 257048 

E-mail: nienkeooms@detuinen.nl 
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