
  

TOM live gegaan op Decathlon in België en Ebay in 

Duitsland en Frankrijk 
 

Bladel, 19 augustus 2021 – De TOM-Group uit Bladel heeft zich aangesloten bij Decathlon in België en 

Ebay in Duitsland en Frankrijk. Het bedrijf is live gegaan onder de merknaam Quality Shops. Met 

Quality Shops en dochteronderneming TMP (TOM Marketplaces) is de TOM-Group actief op diverse 

nationale en internationale marktplaatsen.  
 

Quality Shops nu ook op Ebay en Decathlon 

De TOM-Group is onder de merknaam Quality Shops in Nederland actief op Bol.com, Amazon, Blokker, V&D 

en Kleertjes.com. In het buitenland is het bedrijf actief op Amazon (Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, 

Spanje, Polen en Zweden), Cdiscount en Fnac in Frankrijk en Kaufland in Duitsland. Aan de lijst met 

aangesloten internationale marktplaatsen zijn nu Ebay in Duitsland en Frankrijk en Decathlon in België 

toegevoegd.  

 

Op Ebay is de TOM-Group live gegaan met het gehele assortiment van ruim 350.000 unieke producten. CEO 

Tom te Riele: ‘Om internationaal nog verder uit te breiden onderzoeken we continu mogelijkheden en 

kansen om aan te grijpen. Met het aansluiten van Ebay verstevigen we onze positie op de Duitse en Franse 

e-commerce markt.’ Op Decathlon biedt de Brabantse onderneming het sport-, outdoor-, fiets-, 

fietsonderdelen- en buitenspeelgoed assortiment aan. ‘Decathlon sluit perfect aan bij de visie van de TOM-

Group, ons uitgebreide assortiment en ons eigen merk AMIGO. Wij zien in Decathlon de ideale partner om 

onze positie in de markt voor sport- en vrije tijd artikelen te versterken,’ aldus te Riele.  

 

Meest onderscheidende marktplaatsstrategie  

In 2020 wist de TOM-Group de Marketplace seller Award van de Shopping Awards te winnen. De 

Marketplace seller Award is een beloning voor het bedrijf met de beste en meest onderscheidende 

marktplaatsstrategie. Wat de marktplaatsstrategie van de TOM-Group onderscheidend maakt van zijn 

concurrenten is het unieke voorraadhoudende longtail-assortiment. Het bedrijf is hierdoor in staat om snel 

op kansen in te spelen en om in heel Europa snelle levertijden te realiseren. Te Riele: ‘We kijken inmiddels 

ook verder dan Europa en onderzoeken diverse mogelijkheden om buiten Europa zaken te doen. Zo kunnen 

we internationaal nóg verder uit gaan breiden.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


