
eersteklas in tweedehands

Eersteklas interieur marktplaats Whoppah breidt uit naar België
Eerste stap over de grens is gezet

“We kijken met trots terug op de voortgang sinds de 

lancering”, aldus Bunnik. Whoppah lanceerde op 21 mei  met 

een app voor Android en iOS. Sindsdien groeide het aantal 

app gebruikers naar ruim 50.000 en is de website 

gelanceerd. Ook introduceerde de marktplaats Augmented 

Reality: een service waarmee kunst virtueel aan de muur kan 

worden bekeken. 






Whoppah is de slimme marktplaats voor eersteklas 

tweedehands items voor thuis. De app is te downloaden via 

de App Store en Google Play en bereikbaar via 

www.whoppah.com. De startup is opgericht door serial 

entrepreneur Thomas Bunnik, bekend als oprichter van 

online vermogensbeheerder Pritle, en Evelien 

Bunnik-Remmelts. Whoppah is gefinancierd door de 

oprichters en een groep ervaren ondernemers met een 

sterke achtergrond in interieur, technologie, e-commerce en 

finance. Whoppah heeft de ambitie om na Nederland en 

België snel verder uit te breiden binnen Europa. 







-EINDE PERSBERICHT-

Voortgang afgelopen 3 maanden


Over Whoppah 


Amsterdam, 9 september 2019 - Whoppah, de marktplaats voor eersteklas tweedehands interieur en kunst, lanceert vandaag in 

België. Whoppah biedt een gevarieerd aanbod van vintage fauteuils tot moderne tafellampen en van schilderijen tot sculpturen. 

Naast een particulier handelsplatform is Whoppah er voor zakelijke gebruikers zoals meubel en kunsthandelaren. Woonwinkels in 

België en Nederland kunnen er ook hun online verkochte retouren en showroommodellen verkopen. Dit sluit aan bij de missie om 

hergebruik te stimuleren. Met innovatieve toepassingen zoals zoeken aan de hand van een foto, video's in de advertenties en het 

previewen van kunst aan de muur met augmented reality introduceert Whoppah een new generation marktplaats in België. 


Na een succesvolle lancering in Nederland lanceert 

Whoppah nu ook in België als onderdeel van haar 

internationale groeistrategie. Het hoofdkantoor is gevestigd 

in Amsterdam. De Belgische klanten worden bediend vanuit 

Nederland. Hiermee volgt Whoppah zijn strategie om 

efficiënt internationaal door te groeien. Wel worden in België 

relaties ontwikkeld met zakelijke verkopers zoals 

kunstenaars, meubelhandelaren en woonwinkels om ook de 

groeiende stroom retouren te verkopen. Thomas Bunnik, 

CEO en medeoprichter:










De online interieur en kunstmarkt groeit in Europa 

gemiddeld 12% per jaar. Dat komt door toenemende 

gewenning aan online interieur shoppen en groeit naar 

verwachting nog harder door nieuwe technologieën zoals 

augmented reality. De Europese tweedehands markt groeit 

met 11.2% per jaar. Bunnik: “Dat betekent een verdubbeling 

van die markt in de komende 7 jaar. Ook als het gaat om 

toename van hergebruik. Met Whoppah willen we niet alleen


meegroeien maar ook marktleider worden in ons segment. 

België is een interessante eerste stap. Uiteraard kijken we 

ook hoe we de markt voor eersteklas tweedehands meubels 

in andere Europese landen kunnen bedienen.”

Eerste stap in Europese uitbreiding


Europese markt in de lift 


evelien@whoppah.com • 0031654393227
Whoppah PREvelien Remmelts • 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

“België is voor ons een eerste logische stap over de 

grens. De markt biedt veel potentie omdat er relatief 

veel uitgegeven wordt aan kunst en interieur en de 

online markt hierin snel groeit.”


