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IENS neemt restaurant- en reserveerwebsite Couverts over
Nederlandse restaurantbezoeker profiteert van uitgebreid online aanbod
IENS, de grootste restaurant- en reserveerwebsite van Nederland, maakt vandaag de
overname van reserveringssite Couverts bekend. Hierdoor kan de Nederlandse
restaurantbezoeker volgend jaar maar liefst 1.500 extra restaurants bekijken en boeken via
de website en app van IENS. Samen vormen IENS en Couverts de meest complete
restaurantgids van Nederland met ruim 23.000 aangesloten restaurants. Via IENS.nl en de
IENS app is het mogelijk om een tafel te reserveren bij een kwart van alle restaurants in
Nederland.
IENS, onderdeel van TripAdvisor, en Couverts, onderdeel van RTL Ventures bundelen de krachten.
Begin 2017 wordt reserveringssite Couverts geïntegreerd in het IENS-platform. Alle restaurants die
zijn aangesloten bij Couverts, zijn vanaf dan beschikbaar via www.iens.nl en de IENS app. De naam
Couverts zal vooralsnog blijven bestaan en ook het Couverts reserveringssysteem blijft
beschikbaar. Restaurateurs en restaurantbezoekers kunnen voorlopig terecht op het voor hen
bekende platform. Voor de bij IENS aangesloten restaurants en de gebruikers van IENS verandert er
niets: zij blijven profiteren van het aanbod en de ruim 1 miljoen onafhankelijke reviews op de
grootste restaurant- en reserveerwebsite van Nederland.
Meer klanten, meer eenvoud
“Deze overname past in de groeistrategie en ambitie van IENS om de nummer 1 website te zijn
waar de Nederlandse restaurantbezoeker terecht kan om het meest geschikte restaurants te vinden
en eventueel een tafel te reserveren”, vertelt Niels Keizer, algemeen directeur van IENS. “Door de
expertise en ervaring van Couverts te integreren in de IENS community vergroten we niet alleen
ons aanbod, maar bieden we ook een completere klantervaring. De overname biedt ook vele
voordelen voor de aangesloten restaurants. Zij kunnen rekenen op meer klanten en een
eenvoudiger reserveringssysteem.“
55 medewerkers
De huidige 20 medewerkers van Couverts worden samengevoegd met de 35 medewerkers van
IENS, waardoor de organisatie straks 55 medewerkers telt. Niels Keizer blijft CEO van IENS en zal
ook leiding geven aan de gecombineerde organisatie. Paul Wiertz van Couverts zal in de komende
periode de integratie begeleiden. Daarna naar zal hij naar verwachting een nieuwe rol binnen de
TripAdvisor organisatie gaan vervullen.

-EINDEOver IENS
“Waar gaan we eten?” IENS, onderdeel van TripAdvisor, beantwoordt deze o zo belangrijke
vraag elke dag voor talloze mensen. Maandelijks helpt IENS 2,5 miljoen bezoekers een geschikt
restaurant te vinden. Geregistreerde proevers schrijven op jaarbasis zo’n 250.000 recensies over
restaurants en leveren zo een onmisbare bijdrage. IENS helpt restaurateurs om potentiële gasten

te bereiken en inspireert consumenten om Nederland culinair te verkennen via iens.nl, de
mobiele website, het culinaire blog IENS FoodSpots, de apps voor smartphones, IENS
DinnerDeals, IENS Toppers, IENS Culinaire CadeauKaart, nieuwsbrieven en evenementen.
Daarnaast worden er via het online reserveringssysteem IENS SeatMe elke maand
honderdduizenden gasten bij restaurants geplaatst. Uit eten gaan begint en eindigt op IENS, een
essentiële schakel tussen restaurants en hun gasten.
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