
real estate

Dat doe je goed.



Wibra onderneemt! Al ruim 65 jaar is Wibra een vertrouwd 
gezicht in meer dan 240 winkelstraten in Nederland en België. Ook in 
deze tijd van verdergaande digitalisering maakt Wibra voor haar klanten  
het verschil met fysieke winkels in de eigen regio. En dat blijven we doen. 
Met een nieuwe retail formule die we de komende jaren verder uitbouwen 
in onze bestaande én nieuwe winkels. In combinatie met onze zakelijke 
Dasty webshop en een consumentenwebshop zijn we klaar voor de  
toekomst!

Om onze ambities voor 2025 waar te maken willen we de juiste real estate 
partner(s) aan ons verbinden. We streven hierbij naar een duurzame 
samenwerking, zodat we samen kunnen groeien. In deze brochure leest u 
alles over ons ideale winkelprofiel en onze aanpak voor de komende jaren. 

Geïnteresseerd om hier aan bij  
te dragen? Of wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met onze  
afdeling Real Estate via  
vastgoed@wibra.nl

Wij kijken er naar uit  
om kennis te maken. 

Bas Duijsens

CEO Wibra 

240
winkels in 
Nederland 
en België

Nieuwe  
retail 
formule

Trouwe 
klanten

Dicht bij 
onze  
klanten

65
jaar in de 
winkelstraat

> 80.000
klanten per dag

Ondernemen 
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Dat doe je goed.



Een goed begin
In 1956 start Jo Wierdsma  

een winkel in Epe. Wibra is  

een combinatie van zijn eigen  

achternaam en de meisjesnaam 

van zijn vrouw (Braam). Hij zette 

zich in voor een uniek aanbod  

in zijn winkel en introduceert  

een voor die tijd vernieuwend 

winkelconcept waarbij mensen 

zelf de artikelen uit verkoop

bakken mogen pakken. Hij was 

zijn tijd vooruit!   

65 jaar stabiele groei 
De nieuwe manier van onder

nemen slaat aan. In 1967 wordt 

de winkel uitgebreid met een 

grotere verkoopruimte en meer 

magazijnruimte. Deze ruimte 

diende later ook als centraal 

magazijn voor de eerste vijf 

filialen. En al in 1973 is de 25e 

Wibra een feit. In 1978 neemt 

Wibra in Epe een nieuw centraal 

magazijn met kantoorruimte in 

gebruik. Dit is nog steeds onze 

thuisbasis. Wibra is en blijft een 

familiebedrijf en wil de unieke 

sfeer en waarden die daar bij 

horen behouden. 

Op weg naar morgen 
65 jaar na oprichting werken 

ruim 2.700 Wibra medewerkers 

in meer dan 240 winkels in 

Nederland en België. En we 

blijven groeien. Ook voor de 

komende jaren hebben we weer 

wat nieuws in petto! Wibra gaat 

haar bestaande en nieuwe  

winkels transformeren tot  

nieuwe discount stores met 

meer beleving en een functioneel 

assortiment voor de dagelijkse 

boodschapper.

Een solide 
basis om op 
te bouwen

beeld vroeger en nu



De Wibra 
factor in de 
winkelstraat 

In 65 jaar zijn we een vertrouwd gezicht in 
de winkelstraat geworden. Wibra weet als 
geen ander trouwe klantgroepen aan zich 
te verbinden. Dagelijks bezoeken bijna 
100.000 klanten onze Wibra winkels. 

Het betaalbare assortiment voor alle dag zorgt ervoor dat klanten 

wekelijks voor hun aankopen terugkomen. Naast onze traditionele 

klant ‘de budgetkoper’ wordt Wibra ook steeds vaker bezocht door  

funshoppers en koopjesjagers. Van tieners op zoek naar school

spulletjes en hobbymateriaal tot startende gezinnen voor hun basis 

huishoudartikelen. Onze schoonmaakfavoriet Dasty heeft zelfs een 

eigen fanclub op social media.

Nog altijd weten heel 
veel mensen de weg 
naar Wibra te vinden... 
en dat worden er  
steeds meer! 

• Dagelijkse boodschappers 

• Vrouwen met (jonge) gezinnen 

• Starters, alleen of samenwonend 

• Senioren waarvan de kinderen uit huis zijn  

De Wibra klant is een trouwe en frequente 

bezoeker en zorgt daarmee voor drukte in de 

winkelstraten. Niet alleen goede zaken voor 

Wibra, maar ook voor alle winkels eromheen,  

in de straat of in het winkelcentrum.



Aantrekkelijk 
nieuw 
winkelconcept 

In 2020 hebben we onze strategie 

aangescherpt en zetten we in op 

een aansprekend winkelconcept: 

nieuw discount. Onze vaste pijler: 

de Wibra winkel, dicht bij onze 

klanten. En nu nog leuker om te 

bezoeken! 

Meer beleving in de winkel 

Met ons nieuwe winkelconcept blijven we dicht 

bij onze klant. De uitstraling, inrichting en het 

assortiment is gericht op de dagelijkse behoeftes 

van onze klant, het gezin en het huishouden. Met 

hoofdcategorieën in onze vernieuwde winkels laten 

we zien waarvoor je bij Wibra terecht kunt.

 



 

Wibra helpt de boodschapper met het dagelijkse 

leven. Met een functioneel assortiment dat het 

dagelijks noodzakelijke én de bijzondere  

momenten in het leven van onze klanten betaal

baar houdt. Van huishoudtextiel tot hobbyspullen. 

Van keukengerei tot tuininrichting. Van mode tot 

persoonlijke verzorging. 

De restyling van onze ruim 240 winkels is naar 

verwachting in 2025 volledig gerealiseerd.  

In de komende periode worden in Nederland  

al 20 winkels en in België zelfs 25 winkels om

gebouwd naar dit nieuwe Retail concept.  

Zo weten we nog meer klanten naar onze  

winkels te trekken!

Producten voor de dagelijkse boodschapper



Onze  
klantbelofte



Samen
succesvol



Formule voorwaarden 
opleveringsniveau 
winkels: 

• Winkel oppervlakte van ca. 300 – 500 m2 BVO 
• Voorzien van toilet en pantry 
• Minimale pui breedte van 9 meter 
 Minimale hoogte van 3 meter
• Cementen dekvloer 10 mm onder peil
• Glad afgewerkte wanden 
• Brandwerende voorzieningen naar  

naastgelegen panden en bovenwoningen
•  Meterkast inclusief naar binnen gebrachte  

E&W voorzieningen en werkend israpunt
• Vrij van asbesthoudend materiaal
• De vloeren vlak, lijmvrij en geschikt voor  

aanbrengen tegel of pvc vloer 
• In de voorgevels dient een dubbeldeurs  

entree pui aanwezig te zijn 

De Wibra formule komt het 
best tot zijn recht in winkelgebieden 
met de volgende eigenschappen: 

• Klanten komen hier vooral voor hun  
functionele boodschappen

• Ze vinden het prettig hier te verblijven en  
tijd te besteden 

• Er zijn relatief veel consumenten met een  
laag inkomen 

• Er zijn meerdere lage prijs spelers aanwezig 

Onze 
real estate 
wensen 



Wibra 
Dat doe je goed.

Met Wibra als real estate partner 
bent u verzekerd van:

• Succesvolle retail formule met trouwe  
klantengroep 

• Financieel solide partner met focus  
op de langere termijn 

• Huurcontracten voor langere tijd 
• Waardevaste toevoeging in je vastgoed portfolio 
• Trots familiebedrijf met ambitie voor de toekomst 
• Sterke publiekstrekker  

(landelijk > 80.000 klanten per dag)



Wibra in uw 
winkelpand

Dat doe je goed. 

Voor meer informatie: vastgoed@wibra.nl of 0578  676 333


