
Flitsbezorger Getir maakte verlies van 
bijna €600 miljoen 

AMSTERDAM - Getir maakte vorig jaar een verlies van bijna €600 miljoen. 
Daar tegenover maakte de geelpaarse flitsbezorger een omzet van €500 
miljoen. 

Dat schrijft het FD donderdag. Om de verliescijfers wat op te poetsen heeft 
flitsbezorger Getir dit jaar in de personeels- en marketingkosten gesneden. 

Flitsbezorger Getir heeft veel geld in kas 

Het is voor het eerst dat de financiële cijfers van Getir op straat liggen. 
Ondanks het forse verlies in 2021 heeft Getir, van huis uit een Turks bedrijf, 
genoeg geld in kas om te blijven bestaan. Eind vorig had Getir zo’n €515 
miljoen cash op zijn balans staan. In maart van dit jaar haalde de flitser nog 
eens ongeveer €722 miljoen op bij investeerders. 

Groei flitsbezorgers stokt 

Het FD schrijft over Getir dat ‘de topmensen van de flitsbezorger graag 
vertellen hoe snel het bedrijf groeit, maar de financiële details achterwege 
laten’. Flitsbezorgers groeien in het algemeen erg snel, al gaat die groei 
gepaard met grote verliezen. De rente gooit nu echter roet in het eten. Die is 
in korte tijd snel gestegen, waardoor de snelle groei stokt. Ook de hoge 
inflatie en energiekosten helpen niet mee. Daarbij zijn investeerders meer 
afwachtend dan eerst. Om de kosten te drukken ontsloeg Getir eerder dit jaar 
4400 mensen, ongeveer 14 procent van al het personeel. 

Getir en de overname van Gorillas 

Ondanks de pittige cijfers van vorig jaar nam Getir twee weken geleden 
concurrent Gorillas over. Dat nieuws hing al even in de lucht, maar de deal is 
nu dus beklonken. Volgens verschillende media is met de overname een 
bedrag gemoeid van €1,6 miljard, maar de betrokken partijen hebben dat 
officieel niet bekendgemaakt. Met de overname breidt Getir, dat in 2015 
werd opgericht, zijn marktaandeel uit in de flitsbranche. De flitser is nu 
actief in 7 landen en rijdt in Nederland rond in 14 steden. 
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