
 

Vergroot je online assortiment met 

Stockbase 

Snel, makkelijk en zónder gedoe 

Ook beschikken over alle mogelijke visuals? Dat gaat in één moeite door. En 

nu nog makkelijker dan eerst! Als TCK Sports Group zijn wij één van de 

leveranciers die het Stockbase initiatief vanaf het begin hebben ingezet om 

de online samenwerking met jou, onze klant, te optimaliseren. 
 

Een mooi voorbeeld is Wim Jaquet Sports.  

Al ruim 60 jaar een begrip en gerenommeerde sportstore in Amersfoort. 

Met een fysieke winkel van ca. 3.500m² aan sportspecialisme en een grote 

online sportshop vind je bij Wim Jaquet Sports een breed én diep 



assortiment aan kwalitatieve sportartikelen. Zowel in de fysieke winkel als 

online worden diverse merken van TCK Sports Group aangeboden. Denk 

bijvoorbeeld aan Arena, Blizzard, Deuter, Leki, Lowa, Nordica, Tecnica, X-

Socks, Sigg en Uvex etc.. Zo gebruiken Wim Jaquet Sports en TCK Sports 

Group Stockbase om samen meer verkoopkansen te benutten. 

Samenwerking loont! 

 

Hoe het werkt 

Eigenlijk heel eenvoudig. TCK Sports Group koppelt de voorraden van de 

betreffende merken aan de webshop van Wim Jaquet Sports door middel 

van Stockbase.  

Marco Kristelijn, Technisch Manager E-commerce bij Wim Jaquet Sports: 

‘ Doordat we kunnen beschikken over een dieper en breder assortiment op 

de webshop, zien we dat de conversie aanzienlijk is verhoogd. 

Consumenten laten zich online informeren en kopen daardoor veel 

gerichter in de winkel. Door de webshop letterlijk ook in de winkel te 

plaatsen, wordt ons assortiment op de winkelvloer verruimd en kunnen we 

dus meer producten aanbieden. Nadat een product is afgerekend, wordt de 

order volledig geautomatiseerd afgeleverd bij TCK Sports Group. De 

consument heeft het product bij ons afgerekend en TCK zorgt ervoor dat 

het product keurig bij de consument wordt bezorgd’ . 

 

Over Stockbase 

Stockbase is een online platform dat het voor leveranciers mogelijk maakt 

hun (vrije) voorraad en productafbeeldingen beschikbaar te stellen aan 

(instore) webshops van retailers. Het grote voordeel van Stockbase is dat 

retailers er hun online assortiment mee vergroten, waardoor ze nee-

verkopen beperken en zodoende hun online conversie verhogen. 

 

Vergroting van je online assortiment 

Via Stockbase stelt TCK Sports Group haar vrije voorraad en 

productafbeeldingen beschikbaar aan webshops van retailers. Het grote 

voordeel voor de retailer is dat ze dankzij Stockbase hun online assortiment 

aanzienlijk kunnen verdiepen en verbreden, zodat nee-verkopen tot 

minimum wordt beperkt en ze hun conversie verhogen.  

Meer visuals tot je beschikking 



Naast het delen van voorraden kunnen retailers ook gebruik maken van 

afbeeldingen die beschikbaar worden gesteld door TCK Sport Group. Via 

Stockbase is het mogelijk om deze productafbeeldingen automatisch te 

koppelen aan de (instore) webshop van een retailer. Hierdoor wordt veel 

tijdrovend werk bespaard en kan de retailer in ‘ no-time’  een product 

presenteren op de webshop. Het aantal dagen verkoopkans wordt daarmee 

vergroot en verkoopkansen nemen aanzienlijk toe! 

 

Digitale order 

Nadat een product is verkocht op een (instore) webshop van een retailer, 

kan deze order direct worden afgeleverd in het ERP systeem van TCK Sports 

Group. Hierdoor wordt het inkoopproces van de retailer geautomatiseerd, 

beschikt TCK eerder over de order waardoor de voorraden accuraat worden 

bijgewerkt en kan de order desgewenst via dropshipment direct naar de 

consument worden verstuurd.  

 

ps: ERP staat voor ‘Enterprise Resource Planning’, en het is niets meer of 

minder dan software die je helpt met het zo efficiënt mogelijk organiseren 

van informatie over jouw bedrijf. Het zorgt voor automatische afhandeling 

van diverse geautomatiseerde processen, zowel logistiek, als administratief, 

als financieel. Mocht je hier meer over willen weten, kun je ons natuurlijk 

altijd bellen of een bericht sturen. Ons IT-team kent alle ins & outs en 

vertelt je er graag meer over. 

 

Direct ook aan de slag met Stockbase? Of wil je meer weten? 

Uiteraard valt hier veel over te vertellen en we kunnen ons voorstellen dat je 

meer wilt weten. Neem dan zeker contact op met je accountmanager! Ook 

als je niet kunt wachten en direct met Stockbase aan de slag wilt natuurlijk 

;)  
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