
 

 
TOM opent vijftiende webwinkel: Internet-Health&Beauty 
 
Bladel, 12 april 2021 – De TOM-Group uit Bladel heeft zijn vijftiende webshop geopend, 
namelijk Internet-healthandbeauty.com. Je vindt bij deze nieuwe webshop alles voor  
je gezondheid en uiterlijke verzorging. Met het openen van de nieuwe shop groeit  
het assortiment van het internationale e-commerce bedrijf naar meer dan 320.000  
unieke producten. 
 
Alles voor persoonlijke verzorging 
Het assortiment van TOM is met de opening van Internet-Health&Beauty nog verder uitgebreid. 
In de vijftiende webshop van de Brabantse onderneming vind je alles voor persoonlijke 
verzorging. CEO Tom te Riele: ‘Persoonlijke verzorging is van alle tijden, en daarnaast voor zowel 
mannen als vrouwen. De doelgroep is dus ontzettend breed. We zagen in dit segment een mooie 
kans om ons uitgebreide assortiment nóg completer te maken. Dat we onze klant nu ook 
producten voor uiterlijke verzorging en producten die bijdragen aan een goede gezondheid 
kunnen bieden, is iets waar wij erg blij van worden!’ Het brede assortiment is voor het bedrijf een 
beproefd recept: inmiddels liggen er meer dan 320.000 unieke producten op voorraad in tien 
verschillende distributiecentra. 
 
TOM groeit door 
TOM is in 2005 begonnen als kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 
tot een internationaal e-commercebedrijf met ruim 550 medewerkers en vijftien webshops in 
uiteenlopende segmenten. ‘We blijven groeien en hebben de ambitie om hét online warenhuis 
voor de vrijetijdssector nog verder uit te breiden!’, aldus te Riele. TOM blijft inspelen op 
interessante segmenten, zoals nu het segment voor uiterlijke verzorging en gezondheid, met als 
doel de klant dé ultieme winkelervaring te bieden. Door deze instelling groeit de Brabantse 
onderneming al jaren enorm. En dat blijft niet onopgemerkt. Het bedrijf behaalde eind 2020 de 
69e plek in de Twinkle100 lijst en won dit jaar zilver bij de Shopping Awards categorie 
Warenhuizen. Een bevestiging dat TOM inmiddels tot de grootste e-commerce spelers van 
Nederland behoort. 
 


