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1. Situering 

1.1 Zwitserland: land en economie - introductie 

 

Grafiek 1: bron: GFK 

 

Grafiek 2: bron: GFK  

Zwitserland is een Alpenland dat 1,4 zo groot is als België en 8,6 mln inwoners telt. Het land heeft 

een ijzersterke economie die zich sind de tweede wereldoorlog op spectaculaire wijze ontwikkelde.  

Zwitserland heeft een bbp van USD 732 miljard, wat neerkomt op een bbp per capita van ca. USD 

85.335, wat erg hoog is. Bbp/capita wordt beschouwd als een goede maatstaf voor koopkracht.  

De eerste grafiek geeft goed weer hoe sterk de Zwitserse koopkracht is: het Zwitserse bbp/capita 

is het dubbele van dat van Oostenrijk en 2,7 zo groot als de koopkracht in Duitsland. Omwille van 

die hoge Zwitserse koopkracht is Zwitserland uiteraard een interessante exportmarkt, want 

het betekent dat ook dure goederen (m.b.t. binnenhuisdecoratie, in dit geval) in aanmerking komen 

om te exporteren.  
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Zwitserland heeft, als land, verschillende karakteristieken gemeen met België: het is een klein land 

dat verschillende taalgemeenschappen kent (noot: Zwitserland heeft zelfs 4 officiële talen: Duits, 

Frans, Italiaans en Reto-Romaans) en het heeft ook een vrij open economie die afhangt van export.  

De tweede grafiek geeft aan dat Zwitserland sinds jaren meer exporteert dan importeert en 

de voorbije 10 jaar een flink handelsoverschot had.  

1.2 Meubel- en textielindustrie in Zwitserland: kort historisch 

perspectief en belang van de sectoren 

Deze marktstudie focust op binnenhuis- en buitenhuisdinrichting. De belangrijkste component van 

deze studie is allicht binnenhuisinrichting, een niche waarbij meubelen en textielwaren 

een belangrijke plaats innemen; twee sectoren waarvoor een rijke industrietraditie in Zwitserland 

bestaat.  

De textielsector is de oudste industrietak van Zwitserland die zich al in de 19e eeuw op export 

richtte. De textielsector was trouwens belangrijk niet alleen in Zwitserland, maar in de hele Alpen-

regio, van Zürich over de regio rond het Bodenmeer tot het bundesland Voralberg in Oostenrijk. 

Echter, sinds het einde van de 19de eeuw kwam de textielindustrie in de hele regio zwaar onder 

druk; veel textielproducerende bedrijven, zowel in het Noorden van Zwitserland als in Voralberg 

(Oostenrijk), kwamen zwaar onder de druk te staan en moesten in de loop van de 20ste eeuw 

de deuren sluiten; enkel de textielbedrijven die in staat waren om sterk te innoveren en in te 

zetten op nieuw niches met hoge toegevoegde waarde konden overleven. De textielbedrijven die 

het overleefden waren in staat om te blijven exporteren.  

Vandaag wordt nog steeds meer dan 3/4 van de Zwitserse textielproductie geëxporteerd, 72% 

daarvan wordt uitgevoerd naar Europa. Omgekeerd importeert Zwitserland 74% van 

de halfafgewerkte en afgewerkte textielproducten uit Europa. Dit duidt op een intensieve 

wisselwerking.  

Eenzelfde grote transformatiebeweging deed zich voor in de meubelsector. Decennialang kende 

Zwitserland een belangrijke meubelproductie waarin een groot aantal bedrijven actief was. 

De laatste jaren echter waren steeds meer meubelbedrijven gedwongen om hun activiteit op te 

geven of werden ze door andere firma’s overgenomen. Het verschil met de textielindustrie is dat 

de transformatie van de meubelindustrie wel een impact had op de exportcapaciteit: steeds 

minder Zwitserse meubelen werden geëxporteerd naar de rest van de wereld, zoals blijkt uit 

de figuur op de volgende pagina. 
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Bron: Swiss-impex - Eidgenössische Zollverwaltung EZV 

De cijfers van de wereldwijde export van meubelen vanuit Zwitserland geven eenzelfde dalende 

trend aan. De binnenhuisinrichtingsbranche is een krimpende markt gedomineerd door een paar 

grote spelers. Die concentratie werd veroorzaakt door de sterke Zwitserse frank en de daarmee 

gepaard gaande prijsdruk, het winkeltoerisme, de toenemende onlinehandel en de krimpende 

verkoop. De laatste tien jaar daalden de inkomsten met meer dan 10%. Door de coronacrisis zet 

zich een sinds jaren zichtbare trendverandering door, waarbij ofwel luxeproducten stationair 

gekocht worden of goedkopere producten meer en meer online gekocht worden. 

De laatste 10 jaar verloor de Zwitserse meubelindustrie zowel op de binnenlandse markt, als op 

de export, marktaandeel. De prijzen van ingevoerde meubelen daalden omwille van de sterke 

Zwitserse Frank met ca. 20% (omgerekend in CHF), terwijl de in Zwitserland geproduceerde 

meubelen, duurder werden op euromarkten. Dit is toe te schrijven aan de fluctuaties van 

de wisselkoersen en de overgewaardeerde Zwitserse frank. De aanzienlijke kleinere marges leidden 

tot verlies van marktaandeel van de eigen productie en tot toename van circa 70% marktaandeel 

voor geïmporteerde meubelen. Zo nam het zeer bekende Pfister AG, Moebel HuberAG over en werd 

in 2020 zelf opgeslokt door het Oostenrijkste Lutz XXL, dat vooral in het distributienet 

geïnteresseerd is en met eigen producten op de markt komt.  

De stagnatie van de Zwitserse meubelindustrie in de laatste jaren blijkt uit de volgende tabellen. 

De markt van de meubelindustrie daalde gestaag van CHF 5.860 mln in 2021 tot CHF 5.240 mln in 

2019. Echter, de omzet in 2020 steeg met 4,6% tot CHF 5.480 mln, waarmee de dalende trend 

(2% p.a.) tot stilstand kwam. De toename van de omzet in 2020 was te wijten aan aankopen via 

internet (o.a. van binnenhuisinrichting voor homeoffice). 
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Bron: https://furniture-advisory.com/wp-content/uploads/2021/03/Entwicklung-des-
Schweizer-Moebelhandels-2020.pdf

Bron: Gesamtmarktschätzung Home_Living CH 2020  GFK.pdf
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De toename van binnenhuismarkt in 2020 vond plaats in verschillende segmenten, zoals blijkt uit de Home&Living studie 2020 van GFK, zie grafiek 

hieronder.  
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Uitgesplitst naar de verschillende segmenten bestaat de interieurbranche in 2020 voor: 

• 43% uit meubels (bruine kleur in taartdiagram hiernaast) 

• 19% uit huishoudwaren (rode kleur) met een toename van 10% in 2020 

• 15% uit licht en tapijten (gele kleur) met een toename van 7.3% in 2020 

• 15% uit textiel (blauwe kleur) met een daling van 1.3 % in 2020 

• 8% uit decoratie (grijze kleur) met een toename va.7.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Gfk 

 



Binnen- & buitenhuisinrichting in Zwitserland I december 2021 10 

1.3 Meubel- en textiel: sectoren volop in beweging 

De meubel- en textielsector hebben zich in Zwitserland, net als in andere Westerse landen, moeten 

aanpassen aan de snelle en diepgaande ontwikkelingen. Zo beïnvloedde de toenemende 

digitalisering niet alleen het productieproces, ze opende eveneens de weg naar nieuwe 

producttoepassingen, nieuwe ondernemingsmodellen, en een andere logistieke aanpak en 

klantenbenadering.  

Als technisch hoogontwikkeld land kan Zwitserland deze ontwikkelingen goed aan. Door zijn lange 

geschiedenis hebben deze sectoren een solide basis om zich verder in alle richtingen te 

ontwikkelen en te innoveren onder het motto “Change as opportunity”.  

Voor wat het textiel betreft, kijken de Zwitserse textielfederatie en onderzoeksinstellingen ook 

over de grens, door met hun Duitse en Oostenrijkse collega’s de krachten te bundelen en 

de nadelen als kleine speler uit de weg te ruimen. 

Ook in de meubelsector doen er zich gelijkaardige ontwikkelingen voor: omwille van de fusie van 

twee grote aankoopfederaties in Duitsland medio 2017 en de daaruit voortvloeiende impact van 

een gezamenlijk aankoopbeleid op de prijszetting, ondervindt ook de Zwitserse meubelsector 

daarvan de gevolgen. Er zijn namelijk ook Zwitserse bedrijven lid van deze Duitse federaties.  

In onderdeel 2.2 (Concentraties en impact Duitse aankoopgroeperingen en groothandel), wordt 

hier verder op ingegaan. Naast deze ontwikkelingen, had ook de sterkere Zwitserse frank 

een impact (vooral op de export).  

De steunmaatregelen uitgevaardigd na de sterke appreciatie van de Zwitserse frank werden 

opgeheven per 1 augustus 2017, zodat beide sectoren verplicht waren om zich aan te passen aan 

de nieuwe realiteit. In de textielsector wordt er meer en meer ingezet op specialisatie en aanboren 

van nichesegmenten. De overheid steunt de sector door samenwerkingsprojecten met andere 

sectoren en het creëren van een soepele werkomgeving via een liberale wetgeving.  

1.4 Toenemend belang van onlineshops en postorderverkoop 

Volgens Gfk Switzerland verdubbelde de onlineverkoop de laatste 4 jaar. De stationaire verkoop 

echter (nog goed voor meer dan 80% van alle verkoop), noteerde de laatste 4 jaar een daling van 

meer dan 10%, terwijl de oplineverkoop explosief toename met 70% in 2020, (tijdens de uitbraak 

van de coronacrisis).  
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Bron: VSV –ASVAD 

Onder druk van de buitenlandse concurrenten, hebben zo goed als alle grote spelers in Zwitserland 

sinds enkele jaren een webshop. In hoofdstuk 7 wordt hier per keten in detail op ingegaan. 

Het gebruik van Internetplatformen als informatie - en aankoopkanaal neemt verder toe. 

Vandaag biedt het Internet aan deze sectoren de opportuniteit om de consumenten te informeren 

over hun merken en producten. Anderzijds blijft de klassieke fysieke verkoop de mogelijkheid 

bieden om de kopers voordelen aan te reiken die het elektronische medium niet biedt, zoals 

de "touch and feel" van de producten. 
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2. Tendenzen tijdens de laatste vijf jaren 

2.1 Algemene ontwikkelingen in Zwitserland 

• De tien grootste Zwitserse meubelhandelaars hebben een gezamenlijk marktaandeel van meer 

dan 80 %. 

• Het concentratieproces in de detailhandel en in de meubelproductie zet zich verder. Dat leidt 

tot verdere inperking van de tewerkstelling en overheveling van de productie naar 

het buitenland.  

• Het belang van de vakhandel bij de aankoop van meubelen neemt verder af. 

• De ontwikkeling van 2 marktsegmenten, enerzijds de discount en anderzijds de luxebranche, 

wordt steeds duidelijker, terwijl de producten uit de middenklasse minder aanwezig zijn. 

De juiste profilering voor producenten en handelaars wint voortdurend aan belang.  

• Omwille van de attractieve euro (t.o.v. de Zwitserse frank) blijft het aankooptoerisme (Zwitsers 

die meubelen kopen in buurlanden) een reëel feit. 

• De daardoor ontstane prijssensibilisering en de moeilijke prijstransparantie leiden bij 

de consumenten tot prijsverwarring en dwingen tot discountverkoop. 

• Bedrijven die inzetten op merken en kwaliteit, zien zich verplicht om in toenemende mate 

kortingen aan te bieden aan hun klanten.  

• De loyauteit naar bedrijven en merken neemt voortdurend af.  

• Innovatie en/of een kwalitatief hoogwaardig productaanbod met uitstekend advies en service 

blijven kernmotieven bij de keuze van een business model.  

• Tussen 1936 en 2016 verdubbelde het bevolkingsaantal in Zwitserland van 4,2 naar 8,4 miljoen 

inwoners. Daarmee is in absolute cijfers het klantenpotentieel navenant toegenomen.  

• Met de langere levensverwachting zal het aantal 65-plussers tegen 2045 met maar liefst 84% 

toenemen. Dit is een belangrijke factor, aangezien de zogenaamde „Silver Surfer“ (consumenten 

vanaf 55 jaar) de klanten zijn die de hoogste omzet realiseren.  

• De heterogeniteit van de consumenten leidt tot een verwarring binnen het meubelassortiment 

en vergt een duidelijke focus.  

• Lifestyle en tuinbeleving traden steeds meer op de voorgrond, waarbij naast tuinmeubelen ook 

gespecialiseerd outdoor textiel, design en architectuur voortdurend aan belang winnen. 

Naast tuinen wordt met "balcony gardening" ook steeds meer aandacht besteed aan 

de inrichting van balkons en terrassen.  

• De weinige handelsagenturen die de beide sectoren nog hebben, kampen met een probleem 

van opvolging door een volgende generatie. 

2.2 Concentraties en impact Duitse aankoopgroeperingen en 

groothandel 

Sinds 1 juli 2017 zijn, in de meubelsector, de Duitse aankoopfederaties “Einrichtungspartnerring 

VME” en de “UNION Einkaufs-GmbH” gefusioneerd tot “VME UNION GmbH”. Het nieuwe 

vennootschap leidt een gemeenschappelijke aankooppolitiek voor beide federaties en voert 

onderhandelingen namens hun leden. Volgens het principe van “samen sterk” kan er meer druk 

gezet worden op de prijzen. Dit kan eveneens een invloed hebben op de retail in Zwitserland, 
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vermits ook Zwitserse handelaars aangesloten zijn bij een van de groeperingen. 

Tegen een achtergrond van toenemende concentratieprocessen van meubelconcerns, die 

voortdurend groeien via verdringingsconcurrentie en verticalisering, en de invloed van 

digitalisering met o.a. de druk van sterke online-platformen, komen er grote uitdagingen op 

de sector af. Om deze redenen heeft VME UNION GmbH zich tegenover de klanten en 

de goederenaankoop vooropgesteld om in te zetten op een grotere efficiëntie en hogere 

attractiviteit van het aanbod. 

2.3 Evolutie van fysiek naar digitaal 

Zo goed als alle klassieke Zwitserse meubelzaken bieden intussen op hun website een portaal aan 

om online aankopen te doen. De onlinemarkt is zeer breed, in die zin dat de online shops of  

e-commerce zowel professionele verkopers als privépersonen kunnen zijn en daarom niet 

noodzakelijk handelaars of groothandelaars zijn uit deze specifieke sector. Zij concentreren zich 

eerder op de manier van verkopen met goedkope en vlugge leveringen en de verschillende 

betaalopties en minder op het product als deel van hun imago. Ze werken met begrippen zoals 

“nieuw”, “exclusief” of “speciale aanbiedingen”.  

Het grote verschil tussen de kampioenen in de online business en de traditionele leveranciers van 

waren en diensten ligt in hun ingesteldheid: centraal staan innovatieve concepten en het bundelen 

van de competenties van de verschillende aanbieders.  

De Zwitserse leverancier stapt nu pas over naar een dergelijke transformatie. De uitdaging 

waarvoor de handelaars en de groothandelaars nu staan is opnieuw de aansluiting te vinden tot 

de klanten. Dat zal niet gemakkelijk zijn, met onlinemarkten die 24 uur actief zijn en sociale media 

die in concurrentie staan met marketing. Erg belangrijk voor de onlinehandel is daarnaast 

de logistiek, gebaseerd op betrouwbaarheid, snelheid en flexibiliteit. Daaraan wordt nu hard 

gewerkt, omdat er een wedloop aan de gang is en dit domein door nieuwe innovatieve oplossingen 

overspoeld wordt. Zwitserland is zich daar zeer goed bewust van en investeert miljarden, niet 

alleen in het uitdenken van nieuwe processen, maar ook in de logistiek en de infrastructuur die 

nodig is om dat logistieke afhandelen rimpelloos te laten verlopen. 

3. Invoerformaliteiten en invoertarieven in 

Zwitserland 

Zwitserland is geen lidstaat van de Europese Unie, maar er zijn geen douanetarieven van 

toepassing op de invoer van de producten die binnen het bestek van deze studie vallen. 

Op bepaalde producten kunnen evenwel specifieke invoerformaliteiten van toepassing zijn. 

De Europese Commissie ontwikkelde voor kmo’s de web-tool ‘Access2Markets’ waarmee ze kunnen 

uitvissen welke invoerformaliteiten (en eventueel tarieven) van toepassing zijn bij export naar 

Zwitserland.  

Link naar de tool Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home  

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
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4. Koopgedrag 

4.1 Rol van valuta en daaruit voortvloeiend inkooptoerisme 

De valuta die in Zwitserland gebruikt wordt is Zwitserse frank. De Zwitserse Centrale Bank (SNB) 

had lange tijd haar munt gekoppeld aan de euro, met een plafond van CHF/€ 1,20. Op 15 januari 

2015 besloot ze echter die koppeling los te laten. Onmiddellijk nam de waarde van de Zwitserse 

frank toe met maar liefst 27%, zodat de loskoppeling al snel ‘Franken-Schock’ werd genoemd. 

De economische gevolgen van deze drastische beslissing voor de economie waren enorm, niet in 

het minst voor het toerisme, de machineindustrie en de retail. Bovenop de reeds lagere prijzen in 

de omringende buurlanden, werd het door de plots goedkopere euro voor Zwitserse huishoudens 

nog interessanter om inkopen te doen in het buitenland. Vele van hen doen dit dan ook.  

In totaal spendeerden de Zwitsers in 2015 10.7 miljard CHF (stationair en online) in het buitenland, 

een stijging van 6% ten opzichte van 2013. Na een hoogtepunt in 2016 nam de Zwitserse 

detailhandel drastische maatregelen en zonken de prijzen gemiddeld met 28% gedurende de laaste 

5 jaar. Na 2020 zag men in 2021 het stationaire inkooptoerisme weer stijgen en dit vooral voor 

voeding. Met de explosie van onlineverkoop is het inkooptoerisme voor de binnenhuisinrichting 

verschoven naar de globale internet e-commerce. 

4.2 Bestedingspatroon Zwitserse gezinnen 

Door hun sterke koopkracht geven Zwitsers in vergelijk tot Europa het meeste geld uit aan meubels 

en textiel. Bij een gestegen maandelijks gemiddeld inkomen van 10.114 CHF waarvan 1/3 naar vaste 

kosten gaat, blijft er nog altijd een bedrag van CHF 1.500 per maand over. Volgens de laatste 

gepubliceerde rondvraag van het Bundesamt voor Statistiek BfS in 2020, wordt deze vrijwillige 

bestedingssom vooral aan meubels en textiel besteed.  
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De grafiek toont het uitgavepatroon van Zwitsers in de omringende landen.  

 

Bron: BfS  

 

Het Bundesamt voor Statistiek bekeek in 2020 de evolutie van deze uitgaven 2018 versus 

het gemiddelde 2015-2017. Er was een lichte daling in alle woonsegmenten waar te nemen, met 

uitzondering van het segment tuinmeubelen, dat licht toenam. 
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Bron: Bfs 
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5. Belangrijke spelers in Zwitserland 

5.1 Grote ketens 
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Ikea heeft weliswaar het kleinste aantal filialen maar is, met een omzet van CHF 1,1 miljard, 

de grootste speler op de markt. 2020 was echter een jaar van kenteringen. Zo was er: de integratie 

van XXXLutz met Pfister/Moebel Hubacher; de Migros groep die intergreerde Interio in Micasa; en 

Conforama die meer filialen opende. 

De stationare markt ziet een concentratie van enkele grote spelers, die hun filialen proberen uit 

de breiden. De bekenste spelers zijn Ikea, XXXLutz, Micasa, Livique, Conforama, Lipo en Otto.  

Hieronder lijsten we de belangrijkste spelers op: 

Bauhaus 

Rietbachstrasse 13 

CH 8952 Schlieren 

Tel. +41 (0)44 738 18 18 

www.bauhaus.ch 

Zet vooral in op outdoor en toebehoren en heeft een uitgebreid online-assortiment. 

Conforama 

Route de Reculan 

CH 1024 Ecublens 

Tel. +41 (0)44 738 18 18 

www.conforama.ch 

Heeft een ruim gamma aan binnen- en buitenhuismeubelen en bijhorende accessoires. 

Biedt onlineshopping aan. 

Diga Möbel 

Kantonsstrasse 9 

CH 8854 Galgenen 

Tel. +41 (0)55 450 55 55 

www.diga.ch 

http://www.bauhaus.ch/
http://www.conforama.ch/
http://www.diga.ch/
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Verkoopt naast indoor meubelen ook tapijten. Levert aan hotels. Heeft geen onlineshop. 

Hans Hassler  

Chamerstrasse 174 

CH 6300 Zug 

Tel. +41 (0)41 748 00 48 

www.hassler.ch 

Hebben 4 filialen in Duitstalig Zwitserland. Verkoopt gordijnen en legt parket en vasttapijt. 

Hornbach 

Schellenrain 9 

CH 6210 Sursee 

Tel. +41 (0)41 929 62 62 

www.hornbach.ch 

Ruim gamma aan binnen- en buitenhuismeubelen en bijhorende accessoires. Biedt onlineshopping 

aan.  

Ikea Schweiz 

Müslistrasse 16 

CH 8957 Spreitenbach 

Tel. +41 (0)58 853 31 61 

www.ikea.com/ch  

Ikea heeft 9 grote filialen en 1 pick-up point in Zwitserland. Ruim aanbod via de onlineshop. 

Jysk 

Kaufmannweg 14 

CH 6003 Luzern 

Tel. +41 (0)62 788 01 90 

www.jysk.ch 

Met 48 filialen, een onlineshop, lage prijzen en op regelmatige tijdstippen TV-publiciteit heeft Jysk 

zich een plaats toegeëigend in de meubel- en textielmarkt. Het assortiment is eerder beperkt. 

Lipo-Möbelposten 

Industriestrasse 31 

CH 8305 Dietlikon 

Tel +41 (0)44 296 60 19 

www.lipo.ch 

http://www.hornbach.ch/
http://www.jysk.ch/
http://www.lipo.ch/
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Deze meubeldiscounter (die deel uitmaakt van de Conforama groep) biedt vooral 

binnenhuismeubelen aan en is met 12 XL, 7 L en 2 M filialen in heel Zwitserland vertegenwoordigd. 

Daarnaast verkoopt Lipo woonaccessoires en -textiel. Heeft een onlineshop. 

Loeb 

Spitalgasse 47-51  

CH 3001 Bern  

Tel. +41 (0)31 320 71 11  

www.loeb.ch 

Traditioneel warenhuis met 3 filialen dat o.a. huistextiel en woonaccessoires aanbiedt. 

De producten kunnen niet online aangekocht worden.  

Maisons du Monde 

Einkaufzentrum Shoppi Tivoli  

Landstrasse 

CH 8957 Spreitenbach 

Tel +41 (0)56 410 14 15 

www.maisonsdumonde.com 

De 6 filialen in Zwitserland zijn niet allemaal even ruim. De kleine winkels stellen enkel 

woonaccessoires tentoon terwijl de megastores een ruime keuze aan meubelen presenteren. 

Onlineshop met een assortiment van ongeveer 150 producten. 

Moebel Märki 

Märkiweg 1 

CH 5502 Hunzenschwil 

Tel. +41 (0)62 889 08 00 

www.moeblemaerki.swiss 

10 filialen (enkel in Duitstalig Zwitserland aanwezig), met uitgebreid assortiment meubelen, 

gordijnen en vasttapijt. Onlineshop. 

Micasa 

Migros Genossenschaftsbund 

Limmatstrasse 152 

8005 Zürich 

Tel. +41 (0)44 277 21 11 

www.micasa.ch 

Als dochteronderneming van de grootste retailer Migros, biedt Micasa met 29 filialen en 

een onlineshop een ruim assortiment aan binnen- en buitenhuismeubelen, textiel en woon-

accessoires aan. 

http://www.loeb.ch/
http://www.maisonsdumonde.com/
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Otto’s 

Wassermatte 3 

CH 6210 Sursee 

Tel. +41 (0)41 925 05 05 

www.ottos.ch 

Familiebedrijf met 100 filialen over heel Zwitserland. Biedt zowel binnen- als buitenhuismeubelen 

en bijhorende accessoires aan. Zet in op lage prijzen. Heeft eveneens een onlineshop.  

Livique/Coop groep 

Köllikerstrasse 80 

CH 5036 Oberentfelden 

Tel. +41 (0)62 737 11 11 

www.toptip.ch 

Heeft 31 filialen over heel Zwitserland. Ruim gamma aan binnen- en buitenhuismeubelen en 

bijhorende accessoires. Biedt onlineshopping aan.  

Goodform AG 

Baarerstrasse 75 

CH 6300 Zug 

Tel. +41 (0)44 586 00 40 

www.goodform.ch 

Belangrijke leverancier voor design binnenhuisinrichtingen (uitsluitend online) met meer dan 

23.000 designproducten. 

Home24 

Hoofdzetel in Berlijn. Geen fysieke vestiging in Zwitserland.  

Tel. +41 (0)43 508 45 54 

www.home24.ch 

Europa's grootste onlinemeubelhuis met 26.000 producten in Zwitserland (van meer dan 

1.000 fabrikanten). 

• Schubiger moebel 

• Westwing.ch 

• Snapp.ch 

• Mooris.ch 

• Kare.ch 

• Mutoni.ch 

• Galaxus.ch 

• Stylight.ch 

• Made.com 

http://www.ottos.ch/
http://www.toptip.ch/
http://www.goodform.ch/
http://www.goodform.ch/
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• Milanari.com 

5.2 Gespecialiseerde agenten en groothandelaars  

Zwitserland heeft, net als de buurlanden Duitsland en Oostenrijk, "agenten" die werken op 

commissiebasis. Echter, de sectoren van meubelen en textiel zijn niet vertegenwoordigd door 

zelfstandige agenten, derhalve wordt er in de sector meestal gewerkt met invoerders en grote 

distributeurs. Voor de 2 markten van textiel en meubelen lijsten we voor de verschillende 

subsectoren van die markten hieronder enkele bekende spelers, met ook hun website, op. 

Textiel: Bed-, bad- en keukenlinnen 

Lavana Textil AG 

CH 8620 Wetzikon 

www.lavana.ch  

Tamara-R 

CH 862 Schübelbach 

www.tamara-r.com  

Binz Textil AG Agentur 

TMC Fashion Square 

CH 8153 Glattbrugg  

www.binztextil.ch 

Textiel: Gordijnen 

Stardecor AG 

CH 9053 Teufen 

www.stardecor.ch 

Stotz decor AG 

CH 8906 Bonstetten 

www.stotzdecor.ch 

Textiel: Decoratie- en meubelstoffen 

Bischoff Decor 

CH 9001 St. Gallen 

http://bischoff-interior.com/ 

Landenberg AG 

CH 9000 st. Gallen 

www.landenberg.ch 

http://www.lavana.ch/
http://www.binztextil.ch/
http://www.stardecor.ch/
http://bischoff-interior.com/
http://www.landenberg.ch/


Binnen- & buitenhuisinrichting in Zwitserland I december 2021 23 

Victor Rhein AG 

CH 8048 Zürich 

www.victorrhein.ch 

Textiel: Tapijten 

Belcolor Teppich AG 

CH 9015 St. Gallen 

https://belcolor.ch/ 

Cabana Loppacher AG 

CH 9100 Herisau 

www.cabana.ch 

Siltex AG 

CH 6210 Sursee 

www.siltex.ch 

SPAG E. Nebel AG 

CH 6340 Baar 

www.spag-nebel.ch 

Tepima 

CH 8853 Lachen 

https://www.tepima.ch/  

Weberfloors 

CH 8153 Rümlang 

www.weberfloors.ch 

Woonaccessoires  

Boettcher AG 

CH 6043 Adligenswil 

www.boettcher.ch 

Meubelen 

Möbelagentur 

CH 8706 Meilen 

Tel. +41 (0)44 923 35 35 

http://moebelagentur.ch 

Agentur Barla Arquint 

CH 6300 Zug 

Tel. +41 (0)79 622 79 03 

http://barquint.ch  

http://www.victorrhein.ch/
https://belcolor.ch/
http://www.cabana.ch/
http://www.siltex.ch/
http://www.spag-nebel.ch/
https://www.tepima.ch/
http://www.boettcher.ch/
http://moebelagentur.ch/
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Ben’Arreda 

Joe Haefeli 

CH 5734 Reinach/AG 

Tel. +41 (0)79 415 16 91 

www.ben-arreda.ch 

In de volgende hoofdstukken 6 en 7 geven we, louter ter informatie, statistisch overzichtscijfers 

voor de sectoren meubelen (zitmeubelen en andere meubelen, hoofdstuk 6) en woontextiel 

(hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 geven we statistisch materiaal over een aantal woonaccessoires. 

Tot slot, geven we op het einde nog informatie mee over vaktijdschriften (hoofdstuk 9), over 

federaties (hoofdstuk 10) en over beurzen (hoofdstuk 11). 

 

http://www.ben-arreda.ch/
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6. Statistische informatie meubelen 

6.1 Zitmeubelen 

Landenaandeel zitmeubel (import/export 9401, 2010 –2020 ) 

Belgische import 9401 - terugval van plaats 8 tot plaats 10 - Meubelexport 9401 zonder zitmeubel - naar België van plaats 3 naar 

marktimport toename van 2% plaats 6 (export -50%) 
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Evolutie Belgische zitmeubelimport 

 

Bron: Bundesamt für Statistik 
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6.2 Andere meubelen zonder Zitmeubelen 

Landenaandeel zitmeubelimport 2010 –2020  

Belgische import 9403 - terugval van plaats 10 tot plaats 13 -  Meubelexport 9403 zonder zitmeubel - export naar België  

marktimport toename van 2% op plaats 8 - export met 35% sterk achteruit 
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Evolutie Belgische zitmeubelimport  
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7. Statistische informatie woontextiel 

7.1 Gordijnen
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7.2 Huishoudlinen 
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7.3 Stofbekleding 
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7.4 Tapijten 
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Series 1: 5701 geknoopte tapijten  

Series 2: 5702 geweven tapijten  

Series 3: 5703 "tufted" tapijten  

Series 4: 5704 vilten tapijten  

Series 5: 5705 niet-geweven tapijten 

Bron: Swiss Impex - Eidgenössische Zollverwaltung EZV 

  

 5703 
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8. Statistische informatie woonaccessoires 

In de rubriek woonaccessoires hebben we ons beperkt tot een aantal producten. Hierbij vindt u informatie voor kaarsen, designvoorwerpen en 

glaswaren in het algemeen. Servies en bestek, kristallen voorwerpen en zilverwerk hebben we in deze studie niet behandeld. 

Kaarsen code 3406 
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Designvoorwerpen 
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Glaswaren voor tafelgebruik, in de keuken, bureau en binnendecoratie (code 7013).  

Niet: spiegels, conserveringsglas, lampen, parfumflacons en andere verstuivers.  
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9. Vaktijdschriften 

Das Ideale Heim 

Magazine voor architectuur, design en wooncultuur. 

www.das-ideale-heim.ch  

Interieursuisse 

Tijdschrift van de gelijknamige federatie. 

www.interieur-suisse.ch  

Raum und Wohnen 

Nieuws en trends voor architectuur, wonen, inrichting, meubelen en design. 

www.raum-und-wohnen.ch 

Haus und Wohnen 

Portaal voor bouwen, wonen, huis, tuin 

www.haus-und-wohnen.ch 

Häuser modernisieren 

Tijdschrift met nieuws en trends voor ombouw en renovatie. 

www.haeuser-modernisieren.ch 

Maisons et Ambiances  

Magazine voor wonen, architectuur en design. 

www.maisons-et-ambiances.ch 

Wohnrevue 

Maandblad voor wonen en design 

www.wohnrevue.ch 

Gartenidee 

Magazine met ideeën en inspiraties voor tuinvormgeving en tuinaanleg. 

www.gartenidee.ch 

10. Federaties 

Bueroszene.ch 

Schweizerische Büroeinrichtungsverband 

Dorfstrasse 8 

CH 8606 Greifensee 

Tel. +41 (0)44 941 64 65 

info@bueroszene.ch  

www.bueroszene.ch 

http://www.das-ideale-heim.ch/
http://www.interieur-suisse.ch/
http://www.raum-und-wohnen.ch/
http://www.raum-und-wohnen.ch/
http://www.raum-und-wohnen.ch/
http://www.raum-und-wohnen.ch/
http://www.wohnrevue/
http://www.raum-und-wohnen.ch/
mailto:info@bueroszene.ch
http://www.bueroszene.ch/
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Fédération des agents indépendants et représentants – FAIR 

Rue Camille-Martin 20 

CH 1203 Genève 

Tel. +41 (0)22 796 07 11 

Mme Christine Golay 

www.f-a-i-r.ch 

Deze federatie is bevoegd voor de Franstalige en Italiaanssprekende kantons. 

Interieursuisse 

Schweizerischer Verband der Innendekorateure und des Möbelfachhandels 

Eichholzstrasse 11 

Postfach 428 

CH 2545 Selzach 

Tel. +41 (0)32 641 66 10 

info@interieursuisse.ch 

www.interieur-suisse.ch 

Möbelschweiz  

Verband Schweizer Möbelhandel und- Industrie Möbelschweiz 

Einschlagweg 2 

Postfach 116 

CH 4932 Lotzwil 

Tel. +41 (0)62 919 72 42 

info@moebelschweiz.ch  

www.moebelschweiz.ch 

Schweizerischer Möbelfachverband  

Monbijoustrasse 35 

Postfach 6432 

CH 3001 Bern 

Tel. +41 (0)31 380 54 52 

info@moebelfachverband.ch 

www.moebelfachverband.ch 

De website geeft een overzicht van 49 leden. 

Verband BodenSchweiz 

Industriestrasse 23 

CH 5036 Oberentfelden 

Tel. +41 (0)62 822 29 40 

info@bodenschweiz.ch  

www.bodenschweiz.ch 

http://www.f-a-i-r.ch/
mailto:info@interieursuisse.ch
http://www.interieur-suisse.ch/
mailto:info@möbelschweiz.ch
http://www.möbelschweiz.ch/
mailto:info@moebelfachverband.ch
http://www.moebelfachverband.ch/
mailto:info@bodenschweiz.ch
http://www.bodenschweiz.ch/
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Verband kaufmännischer Agenten der Schweiz 

Association suisse des agents-représentants 

Assciazione svizzera degli agenti rappresentanti 

Im Bölli 16 

CH 8259 Kaltenbach 

Contactpersoon: Dino Waldvogel 

Tel. +41 (0)52 741 32 33 

vka@vka.ch  

www.vka.ch 

Verkauf Schweiz 

Verband verkaufsorientierter Fachleute und Firmen 

Vente Suisse Association des professionels de la vente et des entreprises 

Marchweg 6 

CH 5035 Unterentfelden 

Contactpersoon: Stefano Farro 

Tel. +41 (0)31 961 54 81 

info@verkaufschweiz.ch  

www.verkaufschweiz.ch 

Textilverband Schweiz 

Beethovenstrasse 20 

Postfach 

CH 8022 Zürich 

Tel. +41 (0)44 289 79 79 

info@swisstextiles.ch  

www.swisstextiles.ch 

Federatie van producenten van textielwaren, zowel kleding als huishoudtextiel. 

Verband des Schweizerischen Versandhandels – VSV ASVAD 

Bahnhofplatz 1 

3011 Bern 

Tel.+41 (0)58 310 07 17 

info@vsv.ch  

www.vsv.ch 

Bundelt alle interesses van de onlinehandelaren. 

mailto:vka@vka.ch
http://www.vka.ch/
mailto:info@verkaufschweiz.ch
http://www.verkaufschweiz.ch/
mailto:info@swisstextiles.ch
http://www.swisstextiles.ch/
mailto:info@vsv.ch
http://www.vsv.ch/
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11. Beurzen 

Ornaris - Fachmesse 

Thunstrasse 8 

CH 3005 Bern 

Tel. +41 (0)31 331 37 24 

www.ornaris.ch 

Tweemaal per jaar, eenmaal in Zürich in januari en eenmaal in Bern in augustus. 

Ornaris Bern telde bij haar editie 2016, 436 exposanten (waarvan 86 buitenlandse) en 10.000 bezoekers. 

Ornaris Zürich had bij haar editie 2017, 347 exposanten (waarvan 61 buitenlandse) en 9.000 bezoekers. 

Opmerking: verschillende Belgische producten werden, via hun resp. Zwitserse vertegenwoordigers, op 

de beurs getoond. 

HeimtexSuisse - Fachmesse 

Bernexpo Ag 

Mingerstrasse 6 

Postfach 

CH 3000 Bern 22 

Tel. +41 (0)31 340 11 11 

www.heimtexsuisse.ch 

Contactpersoon: Adrian Erni,  

adrian.erni@bernexpo.ch 

Tel. +41 (0)79 464 64 59 

Jaarlijks 

HeimtexSuisse had bij haar editie 2017, 90 exposanten (waarvan 14 buitenlandse) en 2.200 bezoekers.  

Opmerking: verschillende Belgische producten werden, via hun resp. Zwitserse vertegenwoordigers, op 

de beurs getoond. 

Giardina – Leben im Garten  

Wallisellenstrasse 49 

CH 8050 Zürich 

Tel. +41 (0)58 206 50 00 

www.giardina.ch 

Jaarlijks  

Giardina verwelkomde in 2017, 270 exposanten waarvan 22 buitenlandse en 65.000 bezoekers (zowel 

professionelen als particulieren).  

http://www.ornaris.ch/
http://www.heimtexsuisse.ch/
mailto:adrian.erni@bernexpo.ch
http://www.giardina.ch/
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Opmerking: verschillende Belgische producten werden, via hun resp. Zwitserse vertegenwoordigers, op 

de beurs getoond.  

Habitat - Jardin 

www.habitat-jardin.ch 

Jaarlijks 

Deze beurs, die plaatsvindt in Lausanne, richt zich op Franstalig Zwitserland en is georganiseerd rond 

13 sectoren i.v.m. indoor- en outdoorwonen. Gemiddeld aantal bezoekers: 80.000. 

Design Messe - Neue Räume 

NR Neue Räume AG 

Zweierstrasse 35 

CH 8004 Zürich 

Tel. +41 (0)44 298 34 05 

www.neuerraeume.ch 

Tweejaarlijks 

Deze beurs omschrijft zichzelf als een designplatform met meer dan 100 binnenlandse en buitenlandse 

producenten van meubelen en designobjecten.  

Doelpubliek: architecten, decorateurs, studenten, maar ook eindgebruikers.  

 

 

 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 

verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. 

Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 

foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: maart 2022 

http://www.giardina.ch/
http://www.neuerraeume.ch/
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