
 

Beverwijk, 21 november 2011 

Persbericht 

De Tuinen wint FD Gazellen Award 

De Tuinen is afgelopen dinsdag winnaar geworden van een van de FD Gazellen 

Awards. De gezondheidswinkel viel in de prijzen doordat ze over de afgelopen drie 

jaar flink zijn gegroeid. 

In samenwerking met Graydon reikt het Financieel Dagblad ieder jaar de FD Gazellen 

Awards uit. Dit jaar zijn er 239 bedrijven opgenomen in de FD Gazellen-ranglijst. Niet 

iedereen wint zomaar een FD Gazellen award. Er zijn een aantal strikte voorwaarden 

waaraan een bedrijf moet voldoen, wil deze in aanmerking komen. Om mee te 

kunnen dingen naar de Gazellen moeten bedrijven financieel gezond zijn, een 

omzetgroei van minstens 20% over drie jaar boeken en geen verliezen hebben 

geleden. Er wordt hierbij o.a. gekeken naar omzetcijfers, jaarcijfers en het 

betaalgedrag. 

In 2009 bestond de retailketen nog uit 71 winkels vanaf 26 november 2011 zijn er in 

Nederland 102 De Tuinen winkels! De Tuinen ontving de award voor snelst groeiende 

onderneming in de categorie grote bedrijven in Noord-Holland. ‘Het betekent veel 

voor een bedrijf om deze FD Gazelle te winnen in een tijd waarin we de economie 

juist zien krimpen.’ Aldus Dick de Lange, Algemeen Directeur bij De Tuinen. ‘We zijn 

dan ook enorm trots dat we met z’n allen deze groei hebben kunnen realiseren.’  

Tijdens de feestelijke uitreiking werd duidelijk dat De Tuinen behoord tot een 

bijzondere generatie Gazellen. Om in deze tijden van economische malaise te 

kunnen groeien, moet je doorzettingsvermogen, creativiteit en ambitie hebben. 

Algemeen Directeur Dick de Lange benadrukt dat dit bij De Tuinen ook zeker het 

geval is. ‘De Tuinen vaart haar eigen koers en gaat uit van haar eigen kracht, dat 

heeft ons gebracht waar we nu zijn en zal ons ook verder brengen.’ De Algemeen 

Directeur geeft aan dat de ambitie om te groeien zal ook de komende jaren niet 

wijzigen, de ambitie voor eind 2014 is 150 De Tuinen winkels in Nederland. 

Om te kunnen blijven groeien, zal De Tuinen de komende tijd zeer scherp moeten 

blijven en zal zich van iedere keuze bewust zijn.  

 

Einde persbericht 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met De Tuinen 

B.V. afdeling Marketing & Communicatie 

Tel. nummer:  0251 257070 

E-mailadres:   pers@detuinen.nl  
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