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SCOTCH	&	SODA KONDIGT DE OPENING AAN VAN ZIJN 
GROOTSTE WINKEL TER WERELD IN NEDERLAND, MET 

EEN NIEUWE MERKIDENTITEIT

AMSTERDAM, 6 april 2021 – Het uit Amsterdam afkomstige lifestyle modemerk 
Scotch & Soda onthult vandaag de opening van zijn grootste winkel ter wereld in het 
Nederlandse 's-Hertogenbosch, ook wel bekend als Den Bosch. 

De nieuwe winkel verenigt op deze unieke locatie de kleurrijke geschiedenis van het 
monument en architectuur met moderne accenten. Een shoppingervaring op maat, 
verdeeld over 3 verdiepingen en 510 vierkante meter aan verkoopruimte, is het de grootste 
Scotch & Soda-winkel ter wereld met alle lifestyle-collecties van het merk, waaronder 
dameskleding, herenkleding, kinderkleding, schoenen, brillen, geuren, evenals de 
"Amsterdams Blauw" premium denimlijn. 

Op basis van een nieuw "Free Spirit" winkelconcept, heeft de nieuwe locatie een sociale en 
een commerciële functie, met een speciaal ontworpen bar die frisdrank serveert en zo het 
saamhorigheidsgevoel bevordert, een speciale kamer waar kinderen hun creativiteit op een 
kunstmuur kunnen uitleven en een aantal lachspiegels. Voor een meer persoonlijke ervaring 
kan er een lounge met privékleedkamer worden gereserveerd. 

De opening van de winkel in Den Bosch volgt de recente opening van twee Scotch & Soda-
locaties eerder deze maand, in Utrecht en de Westfield Mall of the Netherlands in 
Leidschendam, samen met de lancering van de nieuwe merkidentiteit met een nieuw logo 
gebaseerd op het symbool in het hart van de naam Scotch & Soda. 

Na de recente openingen zal Scotch & Soda voor eind oktober, naast het bestaande 
winkelnetwerk van 227 eigen winkels en 161 winkels in winkelcentra, wereldwijd nog 
minstens 12 nieuwe fysieke winkels en 12 winkels in winkelcentra openen. Belangrijke 
openingen in bestaande markten zijn onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, 
Israël, Australië, het Midden-Oosten, Oekraïne, Zwitserland en Zweden en in september 
voor het eerst Polen, terwijl het bedrijf zijn aanwezigheid in China en Italië in juni wil uitbreiden 
met het openen van showrooms in Shanghai en Milaan. 

Het winkelconcept is erop gericht om het unieke van elke locatie te vieren door de 
oorspronkelijke architectuur en kenmerken van de verschillende gebouwen te combineren 
met het eigen winkeldesign. Alle façades en interieurs weerspiegelen de nieuwe 
merkidentiteit en spelen met gedempte kleuren, in combinatie met popaccenten van 
zonnegeel, roze en bordeauxrood. Op maat gemaakte armaturen in verouderd messing, 
structuurtegels, marmer, gepoedercoat staal en een op maat gemaakte bar, naast 
geselecteerde vintage meubels en zelf ontworpen behang maken het designconcept van 
de nieuwe winkels compleet. Daarnaast worden alle nieuwe winkels uitgerust met LED-
lampen, FSC-houten visgraatvloeren en nieuwe hangers gemaakt van gerecyclede 
materialen en geselecteerde stoffering, zoals duurzame tapijten gemaakt van ECONYL®, 
gerecycled nylon. 
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Deze uitbreiding van het mondiale netwerk van Scotch & Soda wordt gecombineerd met de 
ontwikkeling van de omnichannel- en geïntegreerde commerce-aanpak van het merk, die 
in 2022 zal worden afgerond, na de opening van een gloednieuw volledig duurzaam pakhuis 
van 27.500 vierkante meter in Hoofddorp volgend jaar en de integratie van RFID-
technologie in samenwerking met Nedap voor voorraadoptimalisatie. 

Frederick Lukoff, de CEO van Scotch & Soda zegt hierover: "De opening deze week is een 
cruciaal moment in onze geschiedenis, ondanks het negatieve effect dat de COVID-19 
pandemie momenteel op onze verkoopcijfers heeft. We zijn ons ervan bewust dat we, 
ongeacht de omstandigheden, contact moeten houden met onze klanten en hebben er alle 
vertrouwen in dat er betere tijden komen. Het blijkt ontzettend belangrijk om, naast de 
groeiende digitale distributiekanalen om onze klanten in de toekomst de best mogelijke 
ervaring te bieden, één-op-één-contact te hebben met onze klanten in onze winkels." 

 
 
Over Scotch & Soda 
Scotch & Soda is opgericht in 1985 in Amsterdam en draagt de vrije geest van de stad uit. 
Het merk is grenzeloos optimistisch en laat zich inspireren door individualiteit, authenticiteit 
en de kracht van zelfexpressie om verrassende creaties tot leven te wekken – en die 
mentaliteit is terug te zien in de unieke ontwerpen. 

  
De Scotch & Soda-collecties omvatten kleding voor heren, dames en kids, maar ook denim, 
brillen, geuren en accessoires. Ze nemen een unieke plek in in het huidige wereldwijde 
modelandschap. 

  
De collecties worden wereldwijd in 227 eigen winkels verkocht in Europa, Noord-Amerika, 
Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Australië. Daarnaast heeft het merk ook 7.000 filialen in 
warenhuizen in enkele grote wereldsteden, waaronder New York, Londen en Parijs. 
Bovendien verzendt het merk onlinebestellingen naar meer dan 70 landen.  
 
Ga voor meer informatie naar www.scotch-soda.com 
 
 
 
Links 
Klik op de links hieronder om afbeeldingen te downloaden van de nieuwe Scotch & Soda-
winkels in: 

- Utrecht 

- Leidschendam (Westfield Mall of the Netherlands) 

- Den Bosch 
 
 
 
Mediavoorlichting 
Daniel Urrutia | Communicatiedirecteur | urrutia.daniel@scotch-soda.com 
 
  

http://www.scotch-soda.com/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetransfer.com%2Fdownloads%2F2abd75f4bcff494b9c11d6a224234c4c20210311213556%2F2d2897a57509dc9f5c06ff65d416f0a620210311213556%2Fa023af&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C3e522cbf51e24575c06c08d8f3948793%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637527166594445808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H5FCc0Yxx4ZTleKWG2h5uZ2zhBuQ2bUON2wbGMM9shg%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetransfer.com%2Fdownloads%2F16004b078295210d815fd55583ee80b020210330154805%2F3706ea3cab3a1f0d5677ce07210d781120210330154805%2F3ef975&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C3e522cbf51e24575c06c08d8f3948793%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637527166594455806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sWboZTDCESbmGtXc5A21ebntWJJkbvpFdEmNQwcOCDI%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetransfer.com%2Fdownloads%2Ffae71d85c62a6b71b73a5d8bdfdde42a20210330102257%2Fb29e159c1fb7924c455fb7d246ec7cc620210330102257%2Fb7fc20&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7C3e522cbf51e24575c06c08d8f3948793%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637527166594455806%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MPZjR4GiaFPYF5Og47uKQob8kE0asLoVxvqvKZvpXGE%3D&reserved=0
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FACTSHEET  

  

 
Utrecht (Nederland)  

• Opening op 16 maart 2021 
• Oudegracht 121, 3511 AH, Utrecht 
• Eigen winkel 
• 373 vierkante meter, over twee verdiepingen 
• Kleding voor heren, dames en kids, schoenen, brillen en beautycollecties 
• Speciale kenmerken: 

o Gevestigd in een herenhuis uit de 13e eeuw 
o De gevel combineert authentieke details, zoals leeuwenkoppen in 

beeldhouwwerk, met modern pleisterwerk en zwarte raamkozijnen 
o Originele plafonds met houten balken 
o Signature bar met gratis frisdrank 

• Openingstijden: 
o dinsdag tot en met zaterdag, 10:00 - 20:00 uur 
o maandag en zondag, 12:00 - 18:00 uur 

  
 
Leidschendam (Nederland)  

• Opening op 18 maart 2021 
• Westfield Mall of the Netherlands, Kornoelje 6, 2262 AX, Leidschendam 
• Eigen winkel 
• 114 vierkante meter 
• Kleding voor heren en dames, schoenen, brillen en beautycollecties 
• Gevestigd in Westfield Mall of the Netherlands, het grootste winkelcentrum van het land 
• Speciale kenmerken: 

o De gevel bevat zellige-tegels, die handgemaakt zijn in Marokko 
o Signature bar met gratis frisdrank 

• BREEAM®-gecertificeerd 
• Openingstijden: 

o dinsdag tot en met zaterdag, 10:00 - 20:00 uur 
o maandag en zondag, 12:00 - 18:00 uur 

 
 
‘s-Hertogenbosch “Den Bosch” (Nederland) 

• Opening op 6 April 
• Hooge Steenweg 15, 5211 JN ’s-Hertogenbosch, Den Bosch 
• Eigen winkel 
• 510 vierkante meter, over drie verdiepingen 
• Kleding voor heren, dames en kids, schoenen, brillen en beautycollecties 
• Speciale kenmerken: 

o Gevestigd in een voormalig theater uit 1919 in de stijl van de Amsterdamse 
School 

o Signature bar met frisdrank 
o Te reserveren paskamer met oplaadpunt voor telefoons 
o Paskamer voor de kids met een creatieve muur en lachspiegels 

• Openingstijden: 
o dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag, 10:00 - 18:00 uur 
o donderdag, 10:00 - 20:00 uur 
o maandag en zondag, 12:00 - 18:00 uur 

  


