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Sydney is volgens Ariane Inden net als Amsterdam en New York een metropool met cultuur, mode 

en kunst 

Ariane Inden zoekt een locatie in Sydney voor haar eerste schreden in 

Australië. Maar de makelaars geven vooralsnog niet thuis. 

‘Onze markt in Australië zijn de grote steden. Die zijn op één hand te tellen: Sydney, 

Melbourne, Perth en Brisbane. Buiten de steden loopt Australië erg achter. Daar 

hebben we nu nog niets te zoeken’ 



 
 

 

‘Sydney heeft, net als Amsterdam en New York, een perfecte uitstraling. Het is een 

metropool met cultuur, mode en kunst. De inwoners zijn innovatief, houden van 

mode, winkelen graag en hebben interesse in schoonheid en huidverzorging. Dat 

mondaine imago is belangrijk voor een luxe merk als Ariane Inden. De stad is groot 

genoeg voor tien vestigingen, maar een paar is een goed streven. Ik geen voorstander 

van kwantiteit. Liever één goede winkel in de hand dan tien mindere in de lucht. Ik 

verwacht dat een winkel in Sydney evenveel potentieel heeft als een in Amsterdam.’ 

Verstandig groeien 

‘Ik wil verstandig groeien. Daarom is de huurprijs belangrijk. In locaties met 

onbetaalbare huren ben ik niet geïnteresseerd. De locatie is nog onzeker. We hebben 

contacten gelegd met makelaars, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Het 

lijkt wel of de beroepsgroep overal ter wereld dezelfde genen heeft, of makelaars de 

afgelopen jaren te gemakkelijk geld hebben verdiend. Je hebt gelukkig ook in 

Australië professionals, die correct optreden voor hun opdrachtgever. Ik houd wel 

van lastig, dat houdt ondernemen uitdagend. Zodra ik tijd heb ga ik contact leggen 

met een aantal makelaars waarvan ik de namen via Twitter heb ontvangen.’ 

‘In Australië wil ik - net als destijds in Nederland beginnen - met een flagship beauty 

store met schoonheidssalons. Die wordt geleid door een Nederlandse vrouw - ze 

werkt nu bijna twee jaar bij ons om alles te leren over Ariane Inden - die met haar 

man naar Sydney verhuist. Dat is al heel lang hun droom. De visa zijn rond, dat heeft 

een jaar geduurd. In Australië worden we partners. We tuigen met zijn vieren de BV 

Ariane Inden Australië op met een hoofdkantoor in Sydney. Er is al een tijdelijke 

directeur aangesteld, dat is wettelijk verplicht. Als alles goed gaat, willen we 

vervolgens eigen winkels openen en ons franchiseconcept met zelfstandig 

ondernemers uitbouwen.’ 



 
 

 

Zeetransport 

‘In januari worden de containers met cosmetica volgeladen. Naar verwachting neemt 

het vervoer over zee twee maanden in beslag. Omdat zeetransport duur is, gaat direct 

alles mee wat we nodig denken te hebben: voorraad voor een hele winkel - ook voor 

de komende maanden - de winkelinventaris en ons eigen meubilair.’ 

‘Het is altijd mijn plan geweest om zelf ook in Australië te gaan wonen. Ik houd wel 

rekening met mijn kinderen. Zij hebben het erg naar hun zin op de internationale 

school. Misschien dat we in de lente of zomer voor lange tijd naar het land gaan. Dat 

doen we altijd: lange reizen in het buitenland met werk combineren. Dat geeft veel 

energie en is leerzaam voor de kinderen. We hebben eerder in Zwitserland gewoond, 

en daar gingen de kinderen ook naar school. Blijven we in Nederland dan zijn we ook 

blije burgers. Maar ik hou van avontuur. Het moet niet allemaal vastliggen voor mij.’ 

Ariane Inden 

‘Ik denk wel eens hoe het was gelopen als ik na mijn studie in de Verenigde Staten 

was gebleven om in dat land Ariane Inden op te zetten. Nederland is echter een 

topmarkt voor starters, met bijna 17 miljoen mensen op een klein stukje land. In heel 

Australië wonen maar 5 miljoen mensen meer.’ 

 


