
economie
Euro naar laagste
niveau in 16 maanden
AMSTERDAM – De euro is verder
weggezakt tegenover de dollar, tot
het laagste niveau sinds september
2010. Positieve Amerikaanse ma-
crocijfers en zorgen over de schul-
dencrisis in Europa drijven beleg-
gers richting de dollar. De euro
werd woensdag al vier dollarcent
minder waard en noteerde gisteren
even onder de 1,27 dollar.

Werkloosheid VS daalt
tot 8,5 procent
WASHINGTON – De werkgelegen-
heid in de Verenigde Staten is in de-
cember met 200.000 banen ge-
groeid. De werkloosheid daalde tot
8,5 procent, het laagste niveau
sinds februari 2009. President Ba-
rack Obama noemde dit gisteren
een bewijs dat de Amerikaanse eco-
nomie aan kracht wint. “We zijn
weer op weg naar herstel.”
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Toiletketen 2theloo mikt
op mensen die bereid zijn te
betalen voor een schoon
toilet. Met succes. De
onderneming opent aan de
lopende band nieuwe
vestigingen.

BREGJE LAMPE

Eric Treurniet (41) en Almar
Holtz (36) laten er geen
gras over groeien. Begin
dit jaar openden ze de eer-
ste vestiging van 2the-

loo – een winkelketen waar je in de
eerste plaats kunt plassen en poe-
pen – op de Kalverstraat. Momen-
teel hebben ze elf vestigingen: in
Amsterdam en Amstelveen, maar
ook in Warschau en Antwerpen.
Binnen twee jaar moeten dat er
tweehonderd zijn. Dat wil zeggen
dat ze voornemens zijn om samen
met franchisenemers de komende
tijd zo’n drie tot vijf vestigingen per
maand te openen.

Dat is op zijn zachtst gezegd een
ambitieus plan. Maar niet onmoge-
lijk. Shell heeft de intentie een ex-
clusieve samenwerking aan te gaan
met de toiletspecialist. De partners
willen het komende jaar de toiletten
op ongeveer vijftig pompstations
langs de snelweg in Nederland om-
bouwen tot hygiënische en aantrek-
kelijke toiletwinkels. In afwachting
van het tekenen van het contract is
bij benzinestation De Schaars langs
de A12 de eerste 2theloo vestiging

als pilot gestart. Natuurlijk hoopt
Linda van Schaik, General Manager
Shell Retail Benelux & France, dat
meer mensen besluiten bij Shell te
stoppen als het straks schone toilet-
ten garandeert.

Ondertussen zitten Treurniet en
Holtz ook aan tafel met de Belgische
spoorwegen over vestigingen op de
vijftien grootste stations van het
land en zijn ze in gesprek met de Ne-
derlandse en de Poolse Spoorwegen
en verschillende projectontwikke-
laars die verantwoordelijk zijn voor
de bouw van grote winkelcentra. Op
dit moment wordt gebouwd aan een
vestiging in winkelcentrum Mare-
Magnum in Barcelona.

“We willen toiletwinkels openen
op plaatsen waar veel mensen ko-
men. Dus behalve aan winkel-
gebieden denken we aan stations,
vliegvelden en benzinestations op

elk continent,” zegt Treurniet.
Het afgelopen jaar maakten de on-

dernemers achter 2theloo net geen
winst, maar de laatste financiële
prognoses laten zien dat het bedrijf
volgend jaar al winstgevend zal
zijn, zegt Holtz. En dat voor een on-
derneming waar in het begin nog
wel eens lacherig op werd gerea-
geerd. Over een beursgang willen
de initiatiefnemers, die op dit mo-
ment zestig procent van hun onder-
neming in eigen hand hebben, nog
niet speculeren. Maar het beursge-
noteerde Villeroy & Boch bood op
28 november miljoenen voor een
belang van twintig procent in de on-
derneming. De ondernemers heb-
ben het bod afgewezen om strategi-
sche redenen.

Treurniet, die eerder bij een sport-
marketingbureau werkte, bedacht
het idee voor een toiletwinkelketen

bijna twee jaar geleden, toen zijn
dochter van vier in een drukke win-
kelstraat in Brugge aangaf dat ze
naar de wc moest. Omdat hij iets
met Disney-figuren wilde doen,
kwam hij in contact met Holtz, die
toen nog voor Disney werkte. Ze be-
sloten samen 2theloo op te richten.
Of het openen van publieke toilet-
ten niet een taak van de overheid is?
“Jawel, maar de overheid doet er
niet veel aan. Wij hadden verwacht
dat gemeenten wel met ons in zee
wilden gaan maar we krijgen geen
gehoor,” zegt Holtz.

Het aantal bezoekers per vestiging
varieert. Amstelveen presteert ma-
tig, maar de vestiging in Sint-Ni-
klaas (België) doet het met gemid-
deld tweeduizend mensen per dag
erg goed. Half december zal 2theloo
haar miljoenste betalende klant
ontvangen. Het succes van de on-

derneming zit in het feit dat veel
mensen – met name vrouwen – best
bereid zijn om te betalen voor een
fatsoenlijk toiletbezoek. “Iedereen
die op straat loopt, is een potentiële
klant. Dat kunnen de meeste win-
kels in de Kalverstraat niet zeggen,”
aldus Treurniet.

Een toiletbezoek bij 2theloo kost
vijftig cent. Maar dan heb je ook
wat, volgens de ondernemers. Met
sensoren en met foto’s en versierde
wc’s willen ze een prettige en vooral
schone ‘wc-ervaring’ bieden. Of-
wel: het toiletbezoek als belevenis.

En 2theloo als keurmerk voor een
schoon toilet. Ze doen er alles aan
om 2theloo als een merk in de markt
te zetten.

Potentiële samenwerkingspart-
ners verleiden ze met een vlotte po-
werpointpresentatie, vaste klanten
kunnen opteren voor een strippen-
kaart en ze zijn druk bezig om de ei-
gen productlijn verder uit te brei-
den.

Momenteel bestaat de productlijn
uit 24 sanitairgerelateerde artikelen
zoals wc-papier, luiers, tampons
en – de favoriet van de bedenkers –
mineraalwater genaamd 2theleau.
Binnenkort komt daar een serie kin-
derproducten bij, die in de markt
gezet worden met aansprekende
poppetjes genaamd Loois en Looi-
sa. Deze ondernemers weten waar
ze over praten als het gaat om de op-
bouw van een merk.

Schoon plassen wordt groot
2theloo Ambitieuze wc-winkeliers breiden snel uit, gaan de toiletten op vijftig benzinestations exploiteren

Eric Treurniet (l) en Almar Holtz: ‘Iedereen die op straat loopt, is een potentiële klant. Dat kunnen de meeste winkels niet zeggen.’ FOTO JEAN-PIERRE JANS

Binnen twee jaar
moeten er 200
vestigingen open zijn

Favoriete product:
mineraalwater
genaamd 2theleau

Amsterdam is een
jeanshoofdstad,
geen modehoofdstad
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