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De Ondernemer 
René Kamphuis | 42 jaar  

Samenwonend met partner en zoon in koopwoning in Enschede 
 

Sinds 12 jaar ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam in de ICT en in deze periode heb ik veel 

ervaring én een groot netwerk opgebouwd. Mijn vaste klanten leveren al jaren een constant inkomen en 

ik doe mijn werk met plezier. Toch heb ik altijd de wens gehad om mijn creativiteit in te zetten om zelf 

iets te produceren. 

 

Eén van mijn hobby’s is het zelf maken van likeuren. De afgelopen jaren heb ik me door middel van 

bezoeken, workshops en cursussen verdiept in het distilleren. Daarnaast heb ik in 2017 een opleiding 

distilleren gevolgd via Istill. Deze opleiding staat internationaal hoog aangeschreven en wordt ook 

gevolgd door distilleerders van bekende Schotse en Ierse whiskydistilleerders. Het examen heb ik 

succesvol afgerond en dat heeft mij de officiële certificering van Istill opgeleverd.  

 

Na deze opleiding ben ik mij verder gaan verdiepen in de wereld van het distilleren. Vele workshops en 

een uitgebreid marktonderzoek later, ben ik ervan overtuigd dat nú mijn moment is om te starten met 

een eigen distilleerderij. Ik ben er als ondernemer klaar voor en er is zeker plek voor kleinschalige, 

kwalitatief goede, ambachtelijk opererende distilleerderijen! 

 

In dit nieuwe bedrijf komen mijn kwaliteiten en wensen perfect samen: in het gehele proces staat 
zorgvuldigheid, kwaliteit en ambacht centraal én het biedt mij de mogelijkheid om mijn creativiteit kwijt 
te kunnen. Samen met het team dat ik om me heen heb verzameld gaan we een eindproduct 
presenteren dat van hoge kwaliteit is en - doordat we het hele proces in eigen hand hebben - tegen een 
eerlijke prijs verkocht kan worden! 
 
Gedurende de opstartjaren van dit bedrijf zal ik mijn werkzaamheden combineren met mijn werk als 
ICT’er, waardoor er geen volwaardig salaris uit de onderneming hoeft te worden gehaald. Doordat ik 
een relatief klein aantal vaste klanten bedien, ik niet gebonden ben aan een vaste locatie én flexibel ben 
qua werktijden is dit prima te combineren. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://istill.eu/university


 

 
 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

 Historische cijfers Prognosecijfers 

 2016 
(EZ) 

2017 
(EZ) 

2018 
(EZ) 

2019 
(EZ) 

Jaar 1 
(BV) 

Jaar 2 
(BV) 

Jaar 3 
(BV) 

Omzet 117 118 83 76 317 720 895 

Brutowinst 88 86 83 76 166 385 507 

Af: Afschrijvingen     13 13 13 

Af: Overige bedrijfskosten 16 13 12 12           93 152 152 

Bedrijfsresultaat 72 73 71 64 60 220 342 

Financiële baten (+) of lasten (-)     - 14 - 10 - 8 

Bijzondere baten (+) of lasten (-)        

Resultaat voor belasting 72 73 71 64 46 210 334 

Af: Belasting     9 42 73 

Resultaat na belasting     37 168 261 

Af: Privé-onttrekkingen 78 63 63 63    

Af: Lasten Geldvoorelkaar.nl     3 36 44 

 
 

Balans (x € 1.000,-) 

 2017 (EZ) 2018 na financiering (BV) 

ACTIVA   

Vaste activa  117 

Financiële activa   

Vlottende activa 22 49 

Liquide middelen 1 50 

Totaal 23 216 

PASSIVA   

Eigen vermogen 4 51 

Langlopende verplichtingen  165 

Kortlopende verplichtingen 19  

Totaal 23 216 

RATIO’s*   

Solvabiliteit 17 24 

Liquiditeit (current ratio) 1,2 >1 

 

* 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

