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Sport-Tiedje breidt verder uit in Europa:

Overname van de fitnessmarkt-keten OZI Sport BV versterkt aanwezigheid in Nederland

Schleswig, 15 april 2015. Slechts 17 maanden na de opening van het eerste filiaal in Amsterdam 

breidt Sport-Tiedje verder uit in Nederland. Door de overname van de fitnessketen OZI Sport BV 

wordt Europa's grootste speciaalzaak en online verzendbedrijf voor fitnesstoestellen verrijkt met vier 

filialen en meerdere websites. Na een succesvolle integratie van de voormalige concurrent wil de 

onderneming uit Schleswig fysiek verder uitbreiden in Nederland door nog meer filialen te openen.

„Nederland is een grote en voor ons belangrijke afzetmarkt in West-Europa. Wij hebben hoge 

verwachtingen van de uitbreiding van onze aanwezigheid in Nederland“, zegt Christian Grau, 

bedrijfsleider van Sport-Tiedje. „Dankzij deze stap hebben we ook een goede positie om onze handel 

in de Benelux uit te breiden.“ Het betrouwbare team van OZI Sport ondersteunt de veelbelovende 

plannen van de nieuwe eigenaar. Alle medewerkers worden overgenomen. Eigenaar Ronald de Hoog 

verlaat het bedrijf, maar blijft verder als raadgever ter beschikking staan. De verwerving van de 

Nederlandse aanbieder gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.

OZI Sport beschikt over filialen in Den Haag, Rotterdam, Roosendaal en Bodegraven. Bovendien 

behoren de succesvolle onlineshops fitness-park.nl, fitshop.nl, fitshop.be, fitness-rent.nl en fitness-

dump.nl tot de onderneming. De Nederlanders bieden hun klanten een gelijkaardig assortiment als 

Sport-Tiedje aan – met de focus op cardio- en krachttoestellen voor thuisgebruik. Bovendien biedt 

OZI Sport een uniek verhuursysteem aan voor fitnesstoestellen. In de vestiging in Bodegraven bevindt

zich het magazijn met een eigen bezorgdienst en servicemonteurs. In het boekjaar 2014 had de 

onderneming met 21 werknemers een omzet van 3,4 miljoen euro.

In juli 2013 betrad Sport-Tiedje onder de naam T-Fitness de Nederlandse fitnessmarkt door de 

opening van het eerste filiaal in Amsterdam. Binnenkort wil Sport-Tiedje ook hun succesvolle huis- en 

exclusieve merken Cardiostrong en Taurus verkopen via de OZI Sport-onlineshops. Na het 

samenvoegen van de IT-systemen zullen de online klanten van T-Fitness uit Nederland kunnen 

genieten van kortere levertijden, doordat hun bestellingen vanuit het magazijn in Bodegraven 



verzonden zal worden. Tot nu toe werden die verstuurd vanuit het centrale magazijn van Sport-Tiedje 

in Büdelsdorf, Sleeswijk-Holstein.

Over Sport-Tiedje
De Sport-Tiedje GmbH, die gevestigd is in Schleswig, is dankzij de 26 filialen in Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, België, Nederland en Denemarken Europa's grootste speciaalzaak voor fitnesstoestellen voor thuis 
en tegelijkertijd een van de meest gerenommeerde online verzendbedrijven voor fitness-equipment 
wereldwijd. Particuliere klanten bestellen via www.sport-tiedje.de of kopen hun producten direct in de filialen. 
De onderneming richt ook fitnessstudio's, bedrijven, sportverenigingen, hotels en fysiotherapeutische 
praktijken in met professionele toestellen. Het assortiment bevat meer dan 6.000 artikelen van 
gerenommeerde producenten evenals hoogwaardige huis- en exclusieve merken. Klanten worden niet alleen 
geholpen bij de professionele opbouw van het toestel, maar krijgen ook advies voor en na hun aankoop. In het 
kalenderjaar 2013 had de onderneming een omzet van 45,8 miljoen euro. Sport-Tiedje heeft ongeveer 270 
werknemers in dienst. Meer informatie via: www.t-fitness.nl
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