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WINKEL VERKOPEN? WAT NU?

Verloop NVGD-ledental

Een kwestie van de 
schade beperken
De recente aankondiging dat speciaalzaak Boudisque haar deuren sluit, laat zien dat niet alleen ‘papa/mama’-
winkels het moeilijk hebben. Wat te doen als het besluit is genomen de ‘hut’ te verkopen?

▶  NVGD verloor sinds begin deze eeuw kwart 
achterban

▶  Voorraad niet evenveel waard als totaal van 
inkoopprijzen

▶  Loopt � scale traject, handhaaf dan KvK-
inschrijving 

V oor wie het zonder bewijsmateriaal niet wil 
geloven, maakt het verloop in ledental van 
de NVGD het duidelijk: de entertainmentwin-

kelvereniging verloor sinds begin deze eeuw een 
kwart van haar achterban (zie kader). Dat wil overi-
gens niet zeggen dat ook het aantal entertainment-
product verkopende winkelvloeren is teruggelopen. 
Sinds eindjaren negentig heeft het aantal ‘branche-
vreemde’ kanalen (benzinestations, kruideniers, 
speelgoedwinkels, enz.) een enorme vlucht geno-
men. Verreweg de meeste hiervan zijn niet bij de 
NVGD aangesloten. Naast toenemende vergrijzing en 
een gebrek aan opvolging is de opkomst van deze 
nieuwe verkooppunten er een van de belangrijkste 
oorzaken van, dat veel NVGD-leden op het punt ge-
komen zijn dat het verkopen van hun zaak de enige 
optie is. 
In dit artikel wordt verder niet ingegaan op de rede-

nen die tot een dergelijk besluit geleid hebben. Wij 
gaan ervan uit dat u na een inventarisatie tot de con-
clusie bent gekomen dat het perspectief van de 
branche, of dat van uw mogelijke bijdrage daaraan, 
niet positief is. U wilt uw zaak dus verkopen… Wat 
kunt en moet u dan allemaal doen? Een 
stappenplan.

1 Neem contact op met een 
accountant

De huisaccountant, die ook al de jaarrekeningen 
maakt, heeft als het goed is voldoende inzicht om 
met u te bepalen of het daadwerkelijk nodig is tot 
verkoop over te gaan. Zo ja, dan heeft hij doorgaans 
de kennis om een liquidatie te kunnen begeleiden. 
Om de juiste adviezen te kunnen geven, heeft hij 
voor de balans minstens informatie nodig over de 
materiële vaste activa (inboedel), vlottende activa 
(voorraden), liquiditeit (positief of negatief), (handels)
crediteuren, belastingen (btw, loonhe�  ng) en daar-
uit voortvloeiend het eigen vermogen. Verder dient 
hij een overzicht te krijgen van alle kosten en omzet-
ten, ten behoeve van de winst- en verliesrekening.

2  Ga met uw echtgeno(o)t(e) 
om tafel

Als u beiden aandelen in het bedrijf hebt, is het zaak 
dat de neuzen dezelfde kant op staan en hebt u het 
gesprek met de accountant waarschijnlijk al samen 
gevoerd. Maar ook als slechts een van beiden ‘in de 
zaak zit’, is goed overleg onontbeerlijk. Loop niet 
het risico dat het tot verwijten komt en u straks niet 
alleen uw winkel, maar ook uw partner kwijt bent.

3 Bel een vriend of 
branchegenoot

Vrienden kunnen met een frisse blik naar de situatie 
kijken en, bij gebrek aan al te gedetailleerde infor-
matie, met ideeën komen waar u zelf nooit opgeko-
men was. Branchegenoten die al eens met hetzelfde 
bijltje gehakt hebben zijn waarschijnlijk een waar-
devolle informatiebron. Maak niet de fouten die zij 
begingen en leer van hun ervaringen. Ook de NVGD 
kan nuttige adviezen geven.

4 Timing is essentieel
Het is raadzaam om, uiteraard met inachtne-

ming van de geldende termijn, uw huurcontract altijd 
op te zeggen; ook als u uw zaak gewoon wilt voort-
zetten. Dat geeft u als ondernemer een betere positie 
bij onderhandelingen over een huurverhoging. Het 
einde van een huurcontract is ook een goed moment 
om de (levensvatbaarheid van) de bedrijfsvoering 
eens tegen het licht te houden. Een einddatum die 
nog ver weg is, biedt uiteraard de meeste ruimte om 
met de verhuurder te onderhandelen. Ook tussentijds 
kan worden gepoogd de huurovereenkomst te laten 
beëindigen, maar dat wordt meestal niet toegestaan. 
U dient dan een andere huurder te zoeken voor de 
rest van de contractduur. Wel kan vaak een ‘in de 
plaatsstelling’ overeengekomen worden, oftewel een 
overname van het huurcontract door een ander, al 
dan niet tegen dezelfde condities.

5 Inventarisering en 
waardebepaling

Welke onderdelen van de winkel zijn geld waard en 
hoeveel dan? Heb hier vooral niet te hoge verwach-
tingen van. In het beste geval beschikt u over een 
eigen pand en hebt u dat al voor een deel afgelost. 
Dan is doorverhuren een goede optie. De locatie 
van uw winkel is uiteraard van invloed op de prijs 
die u kunt vragen. De aanwezige voorraad is niet 
evenveel waard als het totaal van de inkoopprijzen. 
Opkopers, overnemers en zelfs franchisegevers be-
talen bij verkoop slechts een fractie van de oor-
spronkelijke inkoopprijs. U haalt meer uit de voor-
raad als u die aan consumenten verkoopt. Een 

opgebouwde klantendatabase is eigenlijk alleen 
geld waard als daar een verzendmodule en bewe-
zen omzet aan vastzit. Uw prachtige meubilair en 
de eeuwenoude naam van uw winkel (met de daar-
mee opgebouwde goodwill) worden zelden ver-
taald in klinkende munt. Een algemene opmerking 
omtrent grote investeringen: doe die alleen op ba-
sis van gecalculeerde (meer)omzet en een duidelij-
ke toekomstvisie. Ontbeert u een van de twee (of 
beide), bespaar u dan het geld.

eind 2000   
Hoofdzaken(*)  722 
Filialen(**)  559
Totaal 1281

eind 2007
Hoofdzaken(*) 369
Filialen(**) 612
Totaal 981 

Hoofdrolspelers
▶  Free Record Shop heeft 1 hoofdzaak(*) 

+ 178 � lialen(**)
▶  Music Store heeft 60 hoofdzaken(*) 

+ 44 � lialen(**)

(*)  Hoofdzaken zijn hoofdkantoren, zelfstandige 
ondernemers en franchisenemers

(**) Filialen zijn eigen winkels binnen ketens

Aanwezige voorraad? U haalt er meer uit 
als u die aan consumenten verkoopt

DOOR WERNER SCHLOSSER
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6 Waar en hoe vindt u de 
potentiële koper?

Dat is tegenwoordig een stuk lastiger dan voorheen. 
Vroeger kon een advertentie geplaatst worden of 
maakte men handig gebruik van het netwerk van 
de rondreizende vertegenwoordigers. De uitdun-
ning in die beroepsgroep heeft ook consequenties 
voor winkeliers in de laatste fase van hun bestaan.
Overnamekandidaten staan vaak niet in de rij, zeker 
niet bij speciaalzaken. Voor breed georiënteerde 
winkels zijn bestaande organisaties de aangewezen 
kopers. Belangrijk is om eerlijk tegen uzelf te zijn: is 
uitverkopen beter dan verkopen, doe dat dan.

7 Onderhandeling
Bent u in de gelukkige omstandigheid dat u tot 

onderhandelen komt, voer de gesprekken dan sa-
men met uw accountant of een andere onafhanke-
lijke derde die goed in de materie is ingevoerd. Die 
kan meer afstand bewaren. De ervaring leert dat bij 
gesprekken die de winkelier alleen voert, de emo-
ties snel de overhand krijgen.

8 Tref een regeling voor 
uw personeel

Een van uw grootste zorgen zou de toekomst van 
uw personeel moeten zijn. Bij overname van uw be-
drijf bestaat een aantal scenario’s. In verreweg de 
meeste gevallen neemt de nieuwe eigenaar de 
mensen over. Daar horen dan de lopende verplich-
tingen (secundaire arbeidsvoorwaarden als aantal 
dienstjaren e.d.) bij. Het is echter ook mogelijk, dat 
de koop alleen doorgaat onder de voorwaarde dat 
u uw personeelsbestand inkrimpt. U zou dan men-
sen op economische gronden moeten ontslaan. Een 
andere mogelijkheid is, dat de koper uw medewer-
kers (inclusief verplichtingen) overneemt, maar die 
zelf ontslaat. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, 
wordt doorgaans van de verkoopprijs afgetrokken. 
Omdat dit vaak om veel geld gaat, is het regelen 
van de overname van het personeel vaak belangrij-
ker dan ervoor te zorgen dat u veel terugkrijgt voor 
uw voorraad.

9 Sluit een waterdicht contract af
In het contract moet uiteraard alles zijn opge-

nomen waarover tijdens de onderhandelingen ge-
sproken is. Het document moet worden onderte-
kend door koper en verkoper. Het is raadzaam het 
contract van tevoren te laten bekijken door een ju-
rist. Die investering betaalt zich zeker terug.

10 Balans in de afbouw
Winkeliers die niet regelmatig fanatiek uit-

verkopen om ruimte te maken voor nieuw product, 
lopen het risico de afbouw van hun winkel in te 
gaan met een gigantische voorraad, waaronder veel 
winkeldochters. In veel gevallen is niet die hele 
voorraad interessant voor de nieuwe koper. Voor 
het minder relevante deel zult u dan weinig krijgen. 
Verkoop aan consumenten levert u dan meer op. 
Bouw uw personeel en de winkel binnen een aantal 
maanden af om zo min mogelijk kleerscheuren op 
te lopen. De tijd van het jaar bepaalt de exacte ter-
mijn. Hakt u in augustus de knoop door, dan is het 
zinvol de eindejaarsperiode nog mee te pakken. 

Besluit u aan het begin van het jaar tot verkoop, dan 
heeft het geen nut de luwe zomermaanden nog af 
te wachten.
Verkoop in de afbouwperiode de voorraad uit, maar 
houd de winkel aantrekkelijk door hot items te blij-
ven bijbestellen. Wellicht verkoopt u in de slip-
stream daarvan extra voorraad. Bij het uitverkopen 
is een korting van 30-40% (uw gangbare marge dus) 
niet eens spectaculair. Houd er wel rekening mee 
dat uw kosten op maandbasis gelijk blijven. Dit be-
tekent, dat bij afnemende marge al het geld gaat 
zitten in vaste lasten en de a� ossing van crediteu-
ren. Dat is slechts kort vol te houden, dus houd de 
afbouwperiode beperkt. Het is dan ook zaak een 
goed liquidatieplan te laten maken met een strakke 
planning en u daar ook aan te houden.

11 Ik kan geen koper vinden, 
wat nu?

Vooropgesteld: het beëindigen van uw zaak hoeft 
niet altijd tot verkoop te leiden. Vooral in vroeger 
tijden was het zelfs wel eens andersom: dan kreeg 
een winkelier een dusdanig bod, dat het verkopen 
van het pand meer rendement opleverde dan op die 
plek door te gaan met de bestaande business. Anno 
2008 is dit scenario echter nauwelijks realistisch.

Speciaalzaak Boudisque  sluit haar deuren

□  overname personeel en lopende 

verplichtingen

□ overname inventaris

□ overname voorraad

□  overname huurcontract (en 

ingangsdatum)

□  overname telefoon- en 

internetaansluiting

□ overname gas, water en licht

□  afspraken waardebepaling

  -  vergoeding per overgenomen product

  - datum vaststelling voorraad

  -  wie stelt voorraad vast (doorgaans de 

nieuwe eigenaar)

□ overnamesom en datum storting

□ datum sleuteloverdracht

Checklist onderhandelingsgesprek
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