
 

 

Twee nieuwe warehouses voor TOM uit Bladel 

 
 

Bladel, 12 januari 2021 – De TOM-Group uit Bladel opent twee nieuwe warehouses aan 

Rootven 19b en Rootven 22 te Bladel. De onderneming is het afgelopen jaar ontzettend 

hard gegroeid en om door te kunnen blijven groeien zijn de twee nieuwe warehouses hard 

nodig.  

 

Groeiend assortiment 

Bij TOM liggen alle artikelen, inmiddels zijn dit er ruim 2 miljoen, op voorraad in eigen 

warehouses. Het gevarieerde assortiment van de Brabantse onderneming bestaat uit artikelen 

op het gebied van fietsen, fietsonderdelen en –accessoires, speelgoed, sportartikelen, casual 

kleding, sport merchandise, autoaccessoires, brilmode, huis- en tuinartikelen, babyartikelen, 

feestartikelen, dierenbenodigdheden, outdoor artikelen en boeken. Daarnaast is het bedrijf 

continu bezig met het uitbreiden en verbreden van het assortiment. Om ondanks het groeiende 

assortiment een snelle levering te blijven waarmaken en de klant een maximale service te 

kunnen blijven bieden, is de uitbreiding met de warehouses aan Rootven 19b en Rootven 22 

noodzakelijk. Beide warehouses beschikken over een distributieruimte en meerdere 

kantoorruimtes. Deze ruimtes zijn nodig om alle nieuwe artikelen op te slaan en om de groei in 

kantoor medewerkers te faciliteren.  

 

Ambitie 

In 2005 is TOM begonnen als kleine fietsenwinkel in Tilburg, inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 

tot een internationaal e-commercebedrijf met veertien webshops, negen warehouses en 500 

medewerkers. Het bedrijf is de afgelopen jaren ongekend hard gegroeid en dit zal naar 

verwachting in 2021 niet anders zijn. CEO Tom te Riele: ‘We blijven steeds zoeken naar 

mogelijkheden om verder uit te breiden, zodat de klant uit een nog completer productaanbod 

kan kiezen en hét online warenhuis in de vrijetijdssector nog groter en bekender wordt. Op korte 

termijn zal er dan ook weer een nieuwe webshop de lucht in gaan’. De huidige uitbreiding met 

twee nieuwe warehouses is voldoende om de groei van het bedrijf op korte termijn te faciliteren. 

Er wordt momenteel echter al wel gekeken naar nieuwe mogelijkheden om op te schalen, om 

door te kunnen blijven groeien en innoveren. 

 
 


