
 

 

PERSBERICHT 

MediaMarkt sluit vestiging Machelen en zoekt nieuwe locatie 

Brussel, 28 december 2022 – De vestiging van MediaMarkt in Machelen zal vanaf 30 december 

2022 gesloten blijven. Deze vestiging deelt het pand met de Makro. Het besluit de vestiging te 

sluiten hangt samen met de sluiting van de Makro winkel in Machelen. De medewerkers van 

MediaMarkt Machelen kunnen aan de slag bij de andere vestigingen tot dat een nieuwe 

vestigingslocatie is gevonden in de regio. 

Het besluit de vestiging te sluiten is genomen na de door hen aangekondigde sluiting van hun winkel 

in Machelen. “Onze winkel deelt het pand met de Makro en is ook met name via deze winkel 

toegankelijk. Na sluiting zal onze winkel slechts via een zij-ingang toegankelijk blijven. Omdat het niet 

mogelijk bleek om een eigen ingang te creëren naar onze vestiging, konden we niet anders dan te 

besluiten de winkel op korte termijn te sluiten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in de regio 

Machelen. Dit ondanks het feit dat wij als MediaMarkt zeer tevreden zijn over de prestaties van het 

team en de huidige winkel,” aldus Caroline Serry, Regionaal Directeur.  

“Het besluit een winkel te sluiten neem je niet zo maar, zeker niet als het gaat om een vestiging, 

zoals in Machelen, waar onze enthousiaste en vakbekwame medewerkers door de jaren heen een 

zeer trouwe en uitgebreide klantenkring hebben weten op te bouwen. Gelukkig kunnen onze 

medewerkers aan de slag bij vestigingen in de directe omgeving. En gezien de band met hun klanten 

gaan we ervan uit dat zij hen daar ook weer weten te vinden voor goed advies. De vestigingen in de 

directe omgeving zijn Sint-Lambrechts-Woluwe, Docks, Basilix, Sint-Pieters-Leeuw, Nieuwstraat en 

Wilrijk.”  

De vestiging sluit op 29 december om 18.00u definitief de deuren, maar de onderneming is direct 

ook op zoek naar een nieuwe vestigingslocatie. “We zijn hard op zoek naar een goede nieuwe locatie 

in de regio. En een nieuwe passende vestigingslocatie is echter niet direct gevonden, want het moet 

voldoen aan de verwachtingen die we klanten willen bieden. Deze sluiting is daarmee ook een kans 

om weer een gloednieuwe winkel in te richten die klanten nog meer beleving biedt bij het kiezen en 

de aankoop van hun elektronica.” 

 


