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Nieuwe eigenaar voor tweevoudig Thuiswinkel Award winnaar Ikbenmama.nl
21 augustus 2014
Ikbenmama.nl, de eigenzinnige webwinkel voor de mama van nu, is in nieuwe energieke handen. De nieuwe
eigenaar, investeerder & ondernemer Maarten Rossou heeft per 20 augustus 2014 alle activiteiten
overgenomen vanuit de ambitie het bewezen concept achter ikbenmama.nl verder uit te bouwen.
Stephanie Lampe, founding mum van Ikbenmama.nl, verkoopt zodat ze zich als baby en slaapdeskundige
volledig kan concentreren op haar primaire passie. Haar zevende boek ‘Zo krijg je een blije baby’ komt in
september uit. Stephanie en haar partner Jeroen Lampe blijven de komende periode nauw betrokken voor een
succesvolle overdracht van Ikbenmama.nl. Stephanie: ‘‘Ikbenmama.nl staat voor goed doen, passie en mama’s
helpen het wiel niet opnieuw te vinden zodat ze moeder worden en vooral ook vrouw blijven. Ik ben ervan
overtuigd dat de nieuwe eigenaar dit succesvol verder kan uitbouwen met een flinke dosis nieuwe passie en
visie. The next generation gaat nu aan zet!”.
De koper, Maarten Rossou, heeft Ikbenmama.nl gekocht vanwege het unieke en prijswinnende concept.
Maarten: “Meer dan 3.100 uitstekende reviews laten zien dat Ikbenmama.nl slim voorziet in een behoefte van de
mama van nu. Nederland telt een ruim aantal babywinkels, er is echter maar één echte mamawinkel. Dit
gecombineerd met de vergaande automatisering en geoutsourcete logistiek van Ikbenmama.nl maakt dat er
vele kansen zijn om verder te groeien.’
Over de overnamesom worden geen mededelingen gedaan. Het verkooptraject is begeleid door Florijnz
Corporate Finance.
Meer dan een webwinkel
Ikbenmama.nl werkt vanuit passie en overtuiging en is daarmee anders dan anders. Het wiel niet opnieuw
uitvinden, dat is de gedachte. Het middel: moeders achter het stuur zetten. Ikbenmama.nl doet dit door
moeders te laten bepalen welke producten in het assortiment worden opgenomen, continu de producten in de
praktijk te testen en voor producten te kiezen die bedacht, ontwikkeld of getipt zijn door moeders. Informatie
speelt een belangrijke rol, dat advies ook en juist online gegeven kan worden bewijst deze webwinkel via films,
achtergrondinformatie, thema’s, snelle advisering en persoonlijke benadering.
Meer dan 3.100 onafhankelijke reviews (gemiddeld 9.4) bewijzen dat het concept zich bewezen heeft bij de
doelgroep. Ikbenmama.nl won tevens in 2012 en 2014 een Thuiswinkel Award XS en werd in 2013 tweede.
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