Bolt Amsterdam

Tulpen met
én zonder bol

Met Bolt Amsterdam wil ondernemer Jaap Laan
een stoer en sexy merk neerzetten.
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Tulpen met bol verkopen. Dat was het
idee van Bolt Amsterdam. Tijdens de
eerste coronagolf verkocht oprichter
Jaap Laan juist grote aantallen
tulpenbossen zonder bol om het
weggooien tegen te gaan. Nu verkoopt
het bedrijf tulpen met én zonder bol.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

“W

e werken los van elkaar, maar zijn toch
verbonden”, zegt Jaap Laan, eigenaar van
Bolt Amsterdam over de samenwerking
met Laan Tulips. Jaap heeft jaren in het
familiebedrijf gewerkt. Nu werkt hij er niet meer, maar de
tulpen die hij verkoopt via zijn website www.bolt-amsterdam.nl
komen er wel vandaan. In de schuur in Avenhorn huurt hij een
ruimte om alle orders klaar te maken. Tussen de koelcellen en
kuubkisten is zijn domein. Er staan wat tafels, Deense karren,
kartonnen dozen, ander verpakkingsmateriaal en een flipboard
met daarop de actuele voorraad van dozen, bollenkratjes en
meer. Op een Deense kar staat zijn laptop en daarvoor staat
een stoel: zijn kantoor. “De tulpen koop ik bijna allemaal in bij
Laan Tulips. Daardoor heb ik geen voorraadrisico. Alle tulpen
van Laan Tulips worden namelijk verkocht op de klok. Als ik
meer afneem, komen er gewoon wat minder tulpen voor de
klok. Dat is ook een stukje risicospreiding voor hen.”
Bolt Amsterdam staat dus los van Laan Tulips. Daarvoor is gekozen omdat het een consumentenmerk is. Jaap: “Laan Tulips
zou als bedrijf heel andere keuzes maken dan ik. Daarnaast
heb ik hierdoor ook meer vrijheid.”

VLIEGENDE START
In oktober 2019 zag Bolt Amsterdam het levenslicht. Het eerste
product was een tulpenbos met bol inclusief vaas. Dit concept werd onder white label verkocht bij diverse vestigingen
van supermarktketen Jumbo. Toen corona kwam, gooide de
supermarkt het concept eruit. Zichtbaar rouwig is Jaap er niet
om. “Mijn wens was altijd al een consumentenmerk te worden.
Bij de Jumbo is daarvoor minder ruimte.” Corona creëerde
ook kansen. Jaap was net gestart met de actie 200 tulpen voor
25 euro om tulpen te redden, toen het nieuws verslag deed
van het dumpen van tulpen. “Alles viel precies samen. Het
redden van tulpen zorgde voor veel bekendheid.” Jaap is de
actie gestart omdat zijn tweelingbroer Geert de tulpen van het
bedrijf Laan Tulips moest weggooien. Het begon met een appje
naar familie en vrienden. Dat resulteerde in 120 orders. Het
appje werd doorgestuurd en daarna ging het snel. “Op dag twee
kwamen er 500 orders binnen. Op dag drie 900 en op dag vier
1.400. We hadden al snel meer verkocht dan Laan Tulips zelf
produceert. Toen hebben we bij de buren ingekocht.”
Op een gegeven moment werd het te veel. Er stonden 4.000
orders open en daar kwamen 1.000 orders per dag bij. Jaap kon
met hulp van zijn familie 1.000 orders per dag afhandelen.
De prijzen op de klok stegen en er moest geld op toegelegd
worden. Daarom ging de website een week offline en zijn de
openstaande orders weggewerkt. Het was duidelijk dat de

De tulpen worden in dozen verzonden.

200 tulpen niet meer voor 25 euro geleverd konden worden.
Aangezien Bolt Amsterdam met deze actie bekend was geworden, kon Jaap niet meteen meer vragen. Daar had hij wat op
bedacht: “Ik gaf de consument drie opties; onder kostprijs, de
kostprijs of een eerlijke prijs. Zo konden mensen nog steeds
voor 25 euro 200 tulpen van bloemistenkwaliteit kopen. Er
waren ook veel consumenten die een eerlijke prijs betaalden.
Dit zorgde voor evenwicht.”
Jaap was tijdens de eerste coronagolf niet de enige die grote
aantallen tulpen verkocht. “Er zijn meer bedrijven en verkoopsites op dezelfde manier begonnen. Veel verkopers zijn blijven
hangen in het coronasentiment. Ik wilde daar snel van af. We
hebben de kwekers geholpen, maar zijn geen merk waar mensen koopjes kunnen scoren. Nu zet ik in op merkbeleving. Als
je gaat concurreren op de prijs is het een race naar de bodem.”
Jaap heeft een duidelijk doel voor ogen met zijn bedrijf en
schroomt niet om te vertellen over de fouten die hij heeft
gemaakt tijden de coronadrukte. Zo geeft hij als voorbeeld
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STOER EN SEXY
In oktober 2019 is Bolt
Amsterdam opgericht.
De naam is gekozen
omdat oprichter Jaap
Laan tulpen met bol aan
consumenten wilde gaan
verkopen. Bolt is een
samenvoeging van het
woord bol en de t van
tulp. Amsterdam staat
erachter omdat dat al
een sterk merk is volgens
Jaap. Met Bolt Amsterdam wil hij een stoer en
sexy merk creëren. Dit
doet hij onder andere met afbeeldingen van
tulpen en pakkende teksten op verpakkingsmateriaal die niet zouden
misstaan als tattoo. Het
bedrijf verkoopt van september tot mei tulpen
met én zonder bol. In het
najaar zijn er ook tulpenbollen te koop.

Whatsapp kreeg ik bestellingen binnen en werd dertig tot
veertig keer per uur gebeld. Dan blijft er geen tijd over.” Een
grote fout was het versturen van 1.000 orders naar de verkeerde adressen. “Ik had de adressen van de vorige dag uitgeprint
op de labels. In de nacht kwam ik er pas achter en heb meteen de orders teruggeroepen. Daar heb ik wel van geleerd.”

INTERNATIONAAL
Nu het bedrijf ruim een jaar bestaat en het volgende broeiseizoen voor de deur staat, is het bedrijf al winstgevend. Jaap
geeft direct toe dat dat komt door hulp van zijn familie. “Mijn
zus is IT’er en heeft geholpen met het technische aspect. Een
andere zus is net als ik marketeer. Zonder dit netwerk zou ik
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Op de presentatietafel toont Jaap Laan zijn concepten en producten.

de eerste drie jaar geen winst hebben gemaakt.” Vooralsnog
runt Jaap het bedrijf – met wat hulp van familie – alleen. Het
geld dat binnenkomt wordt voorlopig direct in groei geïnvesteerd. “De basis staat. Nu wil ik doorgroeien.” Volgens Jaap
zijn er al veel terugkomende klanten. De meesten komen nu
nog uit Nederland, maar Duitsland groeit. “Duitsland is mijn
focusmarkt. Daar zit de grootste klantenkring die tulpen
koopt. Wat ik ook zie is dat er veel bollen via de Duitse Amazon naar Oostenrijk gaan en via de Franse variant naar Italië.
Ook in Denemarken en Engeland verkoop ik goed.” De verkoop gaat via zijn eigen website, maar ook via Bol en Amazon.

FEEDBACK
December was een drukke maand. “Ik heb 500 kerstboeketten verkocht. In absolute aantallen had ik niet uitverkocht
hoeven zijn, maar de laatste tulpen werden op de maandag
voor kerst al geveild. Ik kon niet langer voorraad vast houden met het risico dat ik voor een kleine partij alsnog hoge
veilkosten zou maken.” De laatste weken van december
gebeurde er nog meer: “Engeland was wel nog een dingetje.
Door de lockdown kon ik alle Engelse orders niet kwijt. Hierdoor zat ik met kerst alsnog met 900 tulpen opgescheept.
Die heb ik aan vrienden en kennissen uitgedeeld.” De kerstboeketten waren tijdelijk te koop naast het reguliere aanbod
van tulpenbollen en tulpenbloemen.
Ongeveer de helft van iedere werkdag is Jaap in de schuur
bezig met orders klaarmaken. Zo niet hij labels aan de bestelde bollenkistjes. Deze tulpenbollen komen ook bij Laan
Tulips vandaan. De boeketten mixt hij zelf. Tulpen zonder
bol kan Jaap direct gebruiken, maar de tulpen met bol moet
hij zelf plukken in de kas. Als de bossen klaar zijn, verpakt
hij ze in een doos, stopt gebruiksaanwijzing en kortingskaart
erbij en dan kan het op de post. De rest van de dag werkt hij
aan de website en aan nieuwe concepten. In de werkruimte
van Jaap ligt overal wel iets. Zo staat er een goed ingepakte
doos. Jaap laat het zien: het is een kerstbal in de vorm van
een tulp. “Ik wil rondom alle feestdagen iets speciaals doen.
Het moet wel met tulpen te maken hebben. Bolt Amsterdam
is een ‘tulip only’-merk. Anders lijk je steeds meer op een
bloemist en verlies je wat van je identiteit.”
Op de presentatietafel staat eenzelfde bollenkratje, alleen is
deze gevuld met broeitulpen. “Babytulpen”, zegt Jaap. “Via
sociale media (Facebook en Instagram) deed ik een oproep en
nu wordt het concept door consumenten in acht verschillende landen getest. In ruil krijg ik feedback van de klanten. Op
deze manier kan ik de puntjes op de i zetten en de babytulpen begin 2021 in de markt zetten.” Het concept bestaat
uit een bakje gevuld met broeitulpen die al wortels en een
spruit hebben. “Zo kunnen consumenten thuis tulpen
broeien. Dit kan prima verzonden worden naar landen die
wat verder in Europa liggen. Het is beter houdbaar dan een
bos tulpen.” Bang dat andere partijen het concept zomaar
kopiëren is Jaap niet. “Dit is er niet even naast te doen.”
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