
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Everlake e-commerce neemt webwinkel dekoffieentheewinkel.nl over 
 
Afgelopen jaren is de Friese webwinkelketen Everlake flink gegroeid op eigen kracht, maar sinds kort is ze ook op 
het overnamepad. De eerste winkel is reeds overgenomen: de koffieentheewinkel.nl. 
 
Dirk Jan Pheifer, eigenaar van Everlake, legt uit dat dit een logische keuze was: ‘Door deze overname hebben we er 
in één keer 4000 klanten bij, dit helpt ons de stabiele groei voort te zetten’. 
 
Everlake, vooral bekend van de webwinkel genaamd Eccellente.nl, verkoopt voornamelijk onderhoudsartikelen voor 
koffiemachines. Ze zijn marktleider in Nederland voor de ontkalkers, reiniging- en waterfilters voor consumenten-
espressomachines. Het bedrijf is in 2008 begonnen en heeft momenteel een zevental online winkels welke in zowel 
Nederland als in het buitenland opereren.  
 
‘Sinds ik het bedrijf in 2008 ben begonnen, zijn we elke jaar met minimaal 50% gegroeid. Om onze grote ambities en 
doelen te realiseren zijn we daarom naast de Nederlandse markt ook internationaal gegaan. Om deze groei bij te 
benen hebben we in zowel Nederland als Engeland een magazijn die de orders tot ’s avonds laat verstuurd’, aldus 
Dirk Jan Pheifer. 
 
De pas ingelijfde dekoffieentheewinkel.nl heeft een gedeeltelijke overlap. ‘De onderhoudsproducten geven ons een 
nog groter klantenbestand. Daarnaast verkoopt deze webwinkel ook koffiesiropen en thee. Een leuke uitbreiding’ 
vertelt Lianne Jansen, de webwinkelmanager bij Everlake. De nieuwe winkel is aan haar takenlijst toegevoegd. 
‘Online draait het voornamelijk om lage prijzen, dat is bijna een voorwaarde. Maar om de klant echt goed te 
bedienen moet de klantenservice tip-top geregeld zijn en moeten de orders zo snel mogelijk bij de klant zijn’ voegt 
ze eraan toe. 
 
Everlake is een van de grootste webwinkelbedrijven in zuidwest Friesland. Komende tijd zal ze haar pijlen richten op 
verdere verbreding van het assortiment. 
 
 

 
Noot voor de redactie 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Dirk Jan Pheifer 
Smidsstraat 5-11 
8601 WB SNEEK 

dj.pheifer@everlake.nl 
0515712085 

 
Links: www.dekoffieentheewinkel.nl | www.everlake.nl | www.eccellente.nl 
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