
 

PERSBERICHT  

Holland & Barrett (De Tuinen) behaalt binnen één jaar               
1 miljoen klantenkaarthouders! 

Het Retail concern zal één dezer dagen de miljoenste kaarthouder van haar ‘Passie’ 

Loyaliteitsprogramma verwelkomen, sinds de lancering in april vorig jaar. Het 

loyaliteitsprogramma is een groot succes en draagt bij aan de huidige groei en positie van de 

retailer. Het komende jaar wordt het programma dan ook verder doorontwikkeld.  

 

PRIJZEN EN PUNTEN! 

Om de miljoenste kaarthouder te vieren nodigt de landelijke 

keten van gezondheid- en wellness winkels al haar bestaande 

én nieuwe Passie-klanten uit om mee te doen aan een 

grootschalige winactie, waarin prachtige prijzen én maar 

liefst één miljoen spaarpunten (met een totale waarde van 

€10.000,-) worden weggegeven. Niet alleen de huidige 

kaarthouders kunnen in de prijzen vallen, ook klanten die 

tijdens de actieperiode hun ‘Passie klantenkaart’ activeren 

maken kans, zowel online als offline. 

 

‘PASSIE’ PROGRAMMA 

Het Passie loyaliteitsprogramma is april 2015 landelijk gelanceerd en 

heeft binnen een jaar de magische grens van één miljoen actieve leden 

behaald. Met een ‘Passie’ klantenkaart sparen klanten met iedere 

uitgegeven euro, twee punten. Daarnaast zijn er voor Passie-leden extra 

aanbiedingen en exclusieve acties. Sparen kan met de gratis Passie-

klantenkaart en met de Passie-app.  

 

De Passie-punten worden een aantal keer per jaar omgezet in een 

waardebon, die de klanten vrij kunnen besteden in de winkel. De 

waardebon wordt per e-mail verstuurd en is ook beschikbaar in de 

Passie-app.  

 

DE TUINEN GAAT VERDER ALS HOLLAND & BARRETT  

Retailketen De Tuinen is al meer dan een decennia 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 

Marit van Rozendaal, CRM Manager 

Tel. nummer: 0251 257070  

E-mail: maritvanrozendaal@detuinen.nl 


