Ondernemer
aan het woord
Voor ondernemers is Konings & Meeuwissen de partner die ervoor zorgt dat zij zich kunnen focussen op ondernemen. Wat Konings &
Meeuwissen precies voor SDB Vitrinebouw B.V. betekent en wat ze samen met hen hebben gerealiseerd? Daar vertelt Eric van de Vliet
graag meer over.

Eric van de Vliet, eigenaar van SDB Vitrinebouw B.V. aan de Friezenstraat 3 te Rosmalen, is ondanks de prille samenwerking met Konings & Meeuwissen
toch al zeer te spreken over het Osse allround accountantskantoor.
“Wij zijn een vitrinebouwbedrijf, we maken zeer eenvoudige tot heel complexe museale vitrines met onder andere climate control. Ongeveer 10 jaar
geleden ben ik gaan werken bij SDB en vorig jaar ben ik benaderd om het bedrijf over te nemen.” Een heel nieuw traject voor Van de Vliet. “Om dit tot
stand te laten komen heb ik advies gezocht. In eerste instan�e zat ik niet met Konings & Meeuwissen om tafel. Ik concludeerde echter al snel dat ik met
de persoon die wel tegenover me zat, niet veel verder kwam. Hij gaf aan dat mijn plannen mooi waren, maar dat een bank dit niet zou ﬁnancieren.”
“Uiteindelijk werd ik erop gea�endeerd dat Robert de Bekker waarschijnlijk veel voor mij zou kunnen betekenen.” Niets bleek minder waar. Samen met
Antwan van den Broek, accountant binnen Konings & Meeuwissen, is het traject van start gegaan.

“Ik kan me volledig richten
op mijn onderneming”
Eric van de Vliet - SDB Vitrinebouw B.V.
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“Je start een traject dat heel complex is. Om deze overname tot stand
te laten komen was er speciﬁeke kennis nodig en die had ik zelf niet.
Om dat uit handen te geven heb je vertrouwen nodig en dat was vanaf
het eerste moment goed bij Konings & Meeuwissen. De manier
waarop ze het aanpakten sprak me aan en hetgeen ze beloofden werd
ook op �jd waargemaakt. Bovendien werd er met me meegedacht,
heel belangrijk.”, gee� Van de Vliet aan.
“Ik heb Eric gevraagd een aanzet te maken voor het ondernemersplan.
Met mijn ﬁnancieringskennis en de cijferma�ge onderbouwing van
Antwan, inclusief de benodigde prognoses, hebben we er vervolgens
een uitgewerkt ﬁnancieringsplan van gemaakt.”, gee� Robert de
Bekker aan.

Benieuwd wat Konings & Meeuwissen voor u kan betekenen?
Maak vrijblijvend een afspraak.
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“Konings & Meeuwissen hee� dit traject in een hele korte periode
voor elkaar gebokst. Met het plan zijn we naar de bank gegaan.” Van de
Vliet concludeert: “Als uiteindelijk twee van de drie banken graag
willen ﬁnancieren, dan heb je een goed onderbouwd plan opgesteld.”
Ook na aﬂoop van het overnametraject houdt Eric van de Vliet dankzij
Konings & Meeuwissen de focus op het ondernemen. Zo verzorgt het
Osse accountantskantoor de salarisadministra�e en de BTW-aangi�e
voor SDB, maar ook de verzekeringen lopen via Konings &
Meeuwissen. “Het is pre�g dat ik voor diverse ﬁnanciële vragen bij
hen terecht kan. Ze weten waar ze over praten en geven een heldere
uitleg wanneer ik voor bepaalde keuzes sta. Ik ben er zelf niet in thuis
en dan is het ﬁjn dat ik op hun kennis kan vertrouwen.”, aldus Van de
Vliet.
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