
 

 
 

 

BIJLAGE BIJ PROJECT 17943 | MEMAS  
 

De Ondernemer 
Mijn naam is Maurice Driel, ik ben 40, vader van 3 kinderen met nog een vierde op komst. Ik woon 

samen met mijn verloofde en kinderen in Rotterdam Hoogvliet. Voordat ik begon met het ondernemen 

heb ik mijn HTS-opleiding afgerond. Met deze technische achtergrond ben ik inmiddels reeds 11 jaar 

actief als zelfstandig ondernemer en ben ik bekend met al de voor- en nadelen ervan. Het hoogtepunt 

van mijn ondernemerschap bestond uit het spuiten van jachten in het buitenland. Het uitvoeren van 

spuitopdrachten in deze omstandigheden heeft ervoor gezorgd dat ik meer dan een kundig spuiter en 

goede organisator ben geworden. Daarvoor heb ik 5 jaar bij autoschadebedrijf van mijn vader gewerkt 

en ben ik 3 jaar actief geweest als uitvoerder op de bouwplaats. 

 

Mijn sterke kanten als ondernemer zijn mijn gedrevenheid en ambitie. Opdrachten zoals het spuiten van 

jachten in het buitenland hebben mij niet afgeschrikt. Na zoveel jaar ervaring heb ik veel vertrouwen in 

mijn vaardigheden als spuiter, hetgeen ik ook als een sterk punt van mijzelf zie. Verder heb ik veel 

interesse voor innovatie, waarmee ik als ondernemer kan mee veranderen met de tijd. Een mindere 

kant van mijzelf is het bijhouden van de administratie. Ik ben liever bezig met het drijven van de 

onderneming. Ik erken en herken dit van mijzelf, waardoor ik deze zwakte al vanaf het begin van mijn 

ondernemerschap heb gedekt door het werken met een goed boekhouder. De boekhouder neemt deze 

zorgen van mij over. 

 

Op dit moment zie ik veel potentie in de de markt rondom de meubelmakerij en spuiterij. Ik wil 

gebruikmaken van dit momentum door met behulp van een lening via Geldvoorelkaar.nl een geheel 

nieuwe tak op te zetten binnen mijn bouwonderneming. De spuiterij is al jarenlang mijn passie geweest, 

maar vanwege de sterke groei in de bouw heb ik in 2015 gekozen om mij daarop te focussen. Dit heeft 

ertoe geleid dat ik een goedlopende bouwonderneming heb weten op te zetten. De bouwonderneming 

garandeert mij van inkomsten en biedt mij derhalve de mogelijkheid om mijn droom na te jagen en 

Memas op te zetten. Nu de opdrachten en de interesse voor de meubel- en spuiterijbranche vanuit mijn 

klanten- en kenniskring sterk toenemen wil ik hier graag op anticiperen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

Prognosecijfers Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Omzet 539 737 789 

Brutowinst 328 422 447 

Afschrijvingen (58) (58) (58) 

Overige 
bedrijfskosten 

(183) (212) (217) 

Bedrijfsresultaat 87 152 172 

Financiële baten 
(+) of lasten (-) 

(32) (26) (19) 

Bijzondere baten 
(+) of lasten (-) 

0 0 0 

Resultaat voor 
belasting 

55 126 153 

Belasting (11) (25) (31) 
Resultaat na 
belasting 

44 101 122 

 
 

Balans (x € 1.000,-) 

ACTIVA 2018 na financiering 

Vaste activa 298 

Financiële activa 0 

Vlottende activa 76 

Liquide middelen 75 

Totaal 449 

PASSIVA  

Eigen vermogen 65 

Langlopende verplichtingen 384 

Kortlopende verplichtingen 0 

Totaal 449 

RATIO’S*  

Solvabiliteit 14% 

Liquiditeit (current ratio) ∞ 

 
* Uitleg over hoe Geldvoorelkaar.nl de getoonde ratio’s heeft berekend, leest u op de pagina Onze 

Werkwijze. 

 

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios
https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios

