
 

 
 

 

BIJLAGE BIJ PROJECT 18546 | LAVELLE 
 

De Ondernemer 

Ilse Klaassen | 29 jaar 
Gehuwd, 2 kinderen 
Koopwoning in Abbekerk 
 
Opleiding en werkervaring: 
 
In 2007 heb ik mijn opleiding tot Schoonheidsspecialiste 
afgerond en begon ik mijn carrière bij Beautyfarm de 
Boerderij in Spierdijk, waar ik tijdens mijn opleiding al stage 
had gelopen. Hier heb ik heel veel ervaring opgedaan met 
het geven van behandelingen en advies. Het werd een 
passie om mij te verdiepen in de grondstoffen en de 
producten die ik gebruikte, om deze nog effectiever toe te 
kunnen passen. 
 
Ondanks het feit dat ik het enorm naar mijn zin had, besefte 
ik dat ik te weinig doorgroeimogelijkheden had en besloot 
mij verder te ontwikkelen tot drogist en mijn adviserende 
rol daarmee verder uit te bouwen.  
 
In 2010 begon ik bij een Etos drogisterij in Spanbroek en in 2011 startte mijn opleiding bij het Drogisterij 
College. Na de succesvolle afronding van deze opleiding heb ik een aanvullende opleiding gevolgd die 
NHA Pharmacon gecertificeerd is. Met de afronding van deze studies mag ik mijzelf drogist noemen. Ook 
heb ik in deze studieperiode mijn kappersdiploma gehaald, omdat ik sinds mijn jeugd de ambitie heb 
gehad om mij ook dit vak eigen te maken.   
 
Bij Etos werd mijn adviserende rol steeds belangrijker; voornamelijk op gebied van 
huidverzorgingsproducten. Stukje bij beetje ontstond het idee om een eigen bedrijf te starten. 
Aanvankelijk dacht ik aan een eigen drogisterij, maar mijn gedachten gingen steeds meer uit naar 
Rooibos.  
 
Ik ben daarover in gesprek gegaan met mijn vader, die al met de opstart van Lavelle bezig was, maar 
wegens andere bedrijfsprioriteiten dit assortiment niet de juiste aandacht kon geven. Nu heb ik de 
mogelijkheid gekregen om dit merk, het assortiment, de receptuur, domeinnaam en klantenbestand 
over te kunnen nemen en verder uit te bouwen. Er is heel veel onderzoek verricht en voorwerk gedaan 
om een mooi assortiment neer te zetten, maar het is stil komen te liggen, waardoor ik nu de kans krijg 
om volledig mijn eigen visie en strategie los te kunnen laten en dit assortiment uit te kunnen bouwen 
tot een sterk merk in de markt!  
 
Van Lavelle ga ik een groot succes maken! Er zitten heel veel bijzondere eigenschappen aan de 
producten die zich sterk verbijzonderen ten opzichte van de producten die op dit moment op de markt 
zijn! Ik heb er enorm zin in en samen met de producent, de ontwerper van alle drukwerk en de website 
zijn we klaar om aan dit geweldige avontuur te beginnen!  
 

 

 



 

 
 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

 Prognosecijfers 

 2018 2019 

Omzet 126 733 

Brutowinst 71 440 

Afschrijvingen - 3 - 6 

Overige bedrijfskosten  - 91 - 270 

Bedrijfsresultaat - 23 - 164 

Financiële baten (+) of lasten (-) - 3 - 6 

Bijzondere baten (+) of lasten (-) - - 

Resultaat voor belasting - 26 158 

Belasting  - 32 

Resultaat na belasting - 26 126 

Privé-onttrekkingen 0 0 

 
Balans (x € 1.000,-) 

ACTIVA 

  Eind 2018 2019 

Vaste activa 24 20 

Financiële activa - - 

Vlottende activa 33 34 

Liquide middelen 38 179 

Totaal 95 233 

PASSIVA 

Eigen vermogen - 26 131 

Langlopende verplichtingen 121 102 

Kortlopende verplichtingen - - 

Totaal 95 233 

RATIO’s* 

Solvabiliteit Neg 56% 

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
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