
Smartphonehoesjes.nl is een jong bedrijf dat smartphonehoesjes en aanverwante accessoires importeert en via hun 
eigen webshop direct aan de consument verkoopt. Drie jaar na oprichting is het een van de drie grootste leveranciers 
van Nederland.

“Omdat wij onze producten uit verschillende landen importeren, hebben we een constante behoefte aan buitenlandse 
valuta’s. Onze bank kon de lokale valuta’s niet leveren, dus betaalden we in dollars. Ik zag dat we door de wisselkoers 
en de transactiekosten op elke transactie 3 procent verloren, maar ik was te druk om erover na te denken hoe dit kon 
worden voorkomen. Toen werd ik gebeld door Ebury.

Aan de telefoon ontstond een klik en er werd voorgesteld direct een transactie te gaan vergelijken op basis van de 
koersen. Daaruit kwam naar voren dat er een bedrag aan verschil, dus verlies, ontstond. Ik zag dat ik heel veel geld 
misliep dus toen hebben we dezelfde week om 9 uur een afspraak ingepland om alles eens goed door te nemen.”

Zakelijke uitdagingen

Over Smartphonehoesjes.nl

Casestudy

“Ik zag dat we op elke transactie 3 procent verloren, maar ik was te 
druk om erover na te denken hoe dit kon worden voorkomen. Nu 
besparen we op iedere transactie geld. Door de Chinese leverancier 
in renminbi te betalen, kunnen we goedkoper inkopen en door het 
vastzetten van de koers lopen we geen valutarisico meer.” 

Martijn Hooft, eigenaar
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“De broker van Ebury vroeg hoeveel we jaarlijks omzetten en hoe we onze buitenlandse leveranciers betaalden. Aan de 
telefoon ontstond een klik en er werd voorgesteld direct een transactie te gaan vergelijken op basis van de koersen.

We hebben dezelfde dag nog een account opgezet en een contante transactie van 5.000 dollar gedaan om te kijken of 
het werkte en om te ervaren wat het verschil was ten opzichte van de bank. De wisselkoers was scherper, er werd veel 
sneller betaald en we betaalden geen transactiekosten.

Tijdens een tweede gesprek bleek dat het voor ons niet handig was om in dollars te betalen. Ik heb toen in samenspraak 
met Ebury mijn Chinese leverancier gebeld met de vraag of betaling in renminbi voor hem interessant was. Dan zou hij 
zelf namelijk geen koersrisico meer lopen. Daardoor kon hij ons een betere inkoopprijs bieden.

De broker van Ebury was proactief met zijn benadering. Ook toen de eerste besparingen waren gerealiseerd, werkten 
we samen verder aan verbetering op lange termijn. Hij stelde voor de koers van de renminbi via een termijncontract 
voor langere periode vast te zetten. Zo voorkomen we dat onze inkoopkosten stijgen door bijvoorbeeld een stijgende 
dollar of renminbi.

Nu die onzekerheid wegvalt, kan ik me volledig op de zaak concentreren in de wetenschap dat we geld besparen en onze 
vaste contactpersoon ons belt als we actie moeten ondernemen.

De komende jaren willen we de grootste aanbieder van Nederland worden. Ook willen we uitbreiden naar België en 
Duitsland. Verder willen we ons productaanbod verbreden met onder andere relatiegeschenken. Ik denk dat we elk jaar 
gaan verdubbelen.”

Oplossingen van Ebury


