
 

 
 

BIJLAGE BIJ PROJECT 18751 | Theehuis Mon-Chouette 
 

De Ondernemers 

Niels en Iris Erkens | 30 en 25 jaar 

Gehuwd, geen kinderen 

Huurwoning in Leusden 

 

Niels: Na de middelbare school heb ik met succes de Mbo-opleiding Fast Food afgerond. In 2003 werd ik 

bedieningsmedewerker bij restaurant De Vlasakkers in Amersfoort. In de vijftien jaar dat ik hier werkte, 

leerde ik alle facetten van het vak kennen. Sinds maart 2018 werk ik als bedieningsmedewerker bij 

Theehuis Mon-Chouette. Sindsdien ben ik een bekend gezicht op het terras: ik ken de gasten en geef ze 

graag wat extra aandacht, en zij kennen mij. Klantenbinding is dan ook een van mijn sterke punten.   

Sinds tien jaar droom ik van een eigen horecabedrijf: niet meer voor een baas werken, mijn eigen visie 

volgen en zelf kunnen sturen. Maar vooral wil ik dit samen met het team doen; met z’n allen ervoor 

gaan en iedereen zien groeien. De unieke kans heeft zich voorgedaan om samen met Iris Theehuis Mon-

Chouette over te nemen en hier onze eigen draai eraan te geven.  

Ik ken de kneepjes van het vak uitstekend, maar heb voor de boekhouding nog wel wat ondersteuning 

nodig. In de opstartfase krijg ik daarom hulp van onze financieel adviseur en de oud-eigenaresse van het 

theehuis, om het daarna zelfstandig verder op te pakken.  

Iris: In 2011 begon ik met de opleiding tot zelfstandig werkend kok en haalde hiervoor mijn diploma. 

Tijdens deze opleiding deed ik meerdere stages, zoals bij restaurant De Monnikendam en feestlocatie 

Houtrust in Amersfoort. Sinds april 2014 werk ik met veel plezier als kok bij Theehuis Mon-Chouette. In 

de afgelopen 4,5 jaar heb ik het bedrijf flink zien groeien en heb ik leren inspelen op de vraag van de 

gast. Dit is een van mijn sterke punten. Dat geldt ook voor mijn leergierigheid en het feit dat ik in het 

restaurant multi-inzetbaar ben: achter de bar, in de bediening en in de keuken. Om leiding te kunnen 

geven aan leerling-koks heb het diploma Leermeester Horeca behaald. Een opleiding Leidinggeven zal 

nog volgen.  

Ik ben bij Mon-Chouette écht op mijn plek, ik ken het bedrijf van binnen en buiten en werk hier met veel 

passie en liefde. Het allermooiste is om dit nu samen met mijn partner te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Onderstaande historische en tussentijdse cijfers betreffen de exploitatie van de voormalig eigenaar van 

Theehuis Mon-Chouette. De prognoses zijn gebaseerd op deze resultaten en betreffen de situatie na 

overname door onze V.O.F. Theehuis Monchouette. 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

 
Historische cijfers Tussentijdse 

cijfers 
Prognoses 

Jaar 2016 2017 2018 Q1+Q2 2018 2019 2020 

Omzet 214 254 151 338 523 703 

Brutowinst 127 161 100 213 346 478 

Afschrijvingen 10 10 5 10 10 12 

Overige bedrijfskosten 84 104 60 153 217 284 

Bedrijfsresultaat 33 47 35 50 119 182 

Fin. baten/lasten (+/-) - 11 - 15 - 8  - - - 

Bijz. baten/lasten(+/-) - - - - - - 

Resultaat voor belasting 22 32 27 50 119 182 

Privé-onttrekkingen onbekend onbekend onbekend - 45 50 

 
Balans (x € 1.000,-) 

ACTIVA Balans na investering 

Vaste Activa 420 

Goodwill 52,5 

Vlottende activa 2,5 

Liquide middelen 50 

Totaal 525 

PASSIVA   

Eigen vermogen 10 

Langlopende verplichtingen 474 

Kortlopende verplichtingen 41 

Totaal 525 

RATIO’S*   

Solvabiliteit** 2% 

Liquiditeit (current ratio) 1.3 

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

Werkwijze. 

** Bij de berekening van de solvabiliteitsratio is uit voorzichtigheid zowel de goodwill als de stille 

reserve in het vastgoed niet gecorrigeerd. 

 

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

