
 

 

TOM gaat samenwerking aan met Centraal Boekhuis 
 
Bladel, 19 februari 2021 – De TOM-Group uit Bladel heeft zijn webshop ‘Internet-Bookshop’ uitgebreid 
met duizenden nieuwe titels. Een samenwerking met Centraal Boekhuis maakt dit mogelijk. Door 
een toevoeging van al deze nieuwe titels gaat Internet-Bookshop de concurrentie aan met andere 
Nederlandse online boekenwinkels. 
 
Duizenden nieuwe titels 
Internet-Bookshop biedt vanaf nu alle bekende Nederlandse titels en een veelvoud aan buitenlandse titels 
in de webshop aan. Dit is mogelijk door een samenwerking die TOM is aangegaan met het Centraal 
Boekhuis (CB). CB is een logistieke dienstverlener, gespecialiseerd in de distributie en het vervoeren van 
boeken. Door gebruik te maken van de diensten van CB hoeft TOM zelf geen opslagruimte te benutten om 
boeken op te slaan. CB beheert namelijk de voorraad. Daarnaast worden productgegevens van de titels 
dagelijks automatisch bijgewerkt. Hierdoor blijft het gehele assortiment, van ruim 150.000 boektitels en 
ruim 1000 verschillende uitgevers, up-to-date. 
 
Flexibel inspelen op toegenomen vraag 
TOM is het afgelopen jaar flink gegroeid en heeft ambitie om ook in 2021 hard door te blijven groeien. CEO 
Tom te Riele: ‘Met deze investering in Internet-Bookshop willen we de webshop naar een hoger niveau tillen. 
We groeien al jaren op alle fronten hard en zoeken steeds naar kansen om de groei te versterken. De 
samenwerking met een betrouwbare partner als CB is een uitstekende kans om te innoveren’. CB is al jaren 
de belangrijkste schakel tussen uitgever, boekverkoper en consument in Nederland. Door gebruik te maken 
van de diensten van CB heeft TOM een flexibele oplossing gevonden om in te kunnen spelen op de 
toegenomen online vraag naar boeken. De vraag naar boeken is sinds COVID-19 sterk toegenomen. De 
Brabantse onderneming zag in deze toegenomen vraag een kans om het bedrijf verder te laten groeien. 
Door de samenwerking met CB breidt het assortiment van Internet-Bookshop per direct uit met duizenden 
titels.  
 
 
 
 


