
 

 

 

Veenendaal, 19 november 2018 

 

Geachte investeerder, 

Onlangs heeft u een investering toegezegd in project 018942 | Dierspecialist Leidschenveen. Zoals u 

heeft gemerkt is dit project al enige tijd volgeschreven, maar is de afhandeling nog niet verder in 

gang gezet. Via deze weg willen wij u hier nader over informeren.  

Kort na het volschrijven van dit project werden wij door de advocaat van een franchisenemer van 

Dierspecialist geïnformeerd over een geschil met de franchisegever (de heer W. Pijper van Target Pet 

Holding B.V.). Dit betrof een geschil over de inhoud van de destijds door MCR Retailminds 

uitgevoerde Vestigingsplaatsanalyse ('Territorium Analyse') voor het werkgebied van de betreffende 

franchisenemer. In verband met mogelijk toekomstig risico hebben wij uit zorgvuldigheid de 

afhandeling van project 18942 toen on hold gezet, om eerst nader onderzoek te kunnen doen.  

Inmiddels hebben wij van de heer W. Pijper, van MCS Retailminds, en van de advocaat van de heer 

W. Pijper voldoende schriftelijke toelichting ontvangen. Wij hebben ons in deze tevens door onze 

eigen advocaat laten adviseren en de conclusie is dat wij geen reden meer zien de afhandeling van 

project 18942 verder on hold te houden.  

Ter informatie sturen wij u bijgaand een brief van de heer W. Pijper toe, alsmede een brief van MCR 

Retailminds aan de heer W. Pijper. Beide documenten zijn om privacy redenen geanonimiseerd.  

Wij zullen de afwikkeling nu dus voortzetten, en op korte termijn kunt een betaalverzoek van ons 

verwachten. Mocht u zich echter terug willen trekken, ondanks de hier gegeven toelichting, dan kunt 

u dat tot uiterlijk vrijdag 23 november 12.00 uur aan ons melden.  

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Klantenservice Geldvoorelkaar.nl 
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MCR  Retailminds B.V. 
Verrijn Stuartlaan 30 

2288 EL  RIJSWIJK 
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Target Pet Holding BV 
De heer W. Pijper 
Koeweistraat 9 
4181CD  Waardenburg 
 
 
 
 
 
Rijswijk, 19 november 2018 
 
 
Betreft: Vestigingsplaatsanalyse Dierspecialist Dordrecht 
 
 
Geachte heer Pijper, 
 
Op 4 september 2017 hebben wij van uw medewerker M. Hagenaar schriftelijk opdracht ontvangen 
voor de uitvoering van een Vestigingsplaatsanalyse (de merknaam luidt ‘Territorium Analyse’). Het 
betrof de mogelijke vestiging van een winkel van Dierspecialist op het adres Admiraalsplein 11B-13 in 
Dordrecht. 
 
Deze opdracht hebben wij aanvaard en ook het spoedeisend karakter geaccepteerd, nadat wij contro-
leerden of de beperkte levertijd géén invloed had op de kwaliteit van de analyse en de rapportage. 
 
Het onderzoek is op volstrekt onafhankelijke wijze uitgevoerd, zoals overigens al onze 
vestigingsplaatsanalyses. Immers, dát is de hele achtergrond van een dergelijke analyse; analyseren wat er 
op de voorgenomen locatie in termen van omzet daadwerkelijk mogelijk is in de betreffende branche. 
 
De ‘fout’ die Justion Advocaten opgemerkt meent te hebben, is niet gemaakt en bestaat derhalve niet. 
Een resumé: 
In de Vestigingsplaatsanalyse houden we rekening met een verzorgingsgebied met 141.235 inwoners, 
zijnde 64.945 huishoudens. 
De betreffende wijk (Wielwijk) bestaat uit totaal: 

• ca.  5.360 inwoners 

• ca.  2.765 huishoudens 

• ca.  2.800 woningen 

• 30% van de inwoners is niet-westerse allochtoon 

• De inkomensindex van de hele wijk bedraagt 85. 
Conclusie: Deze wijk draagt in zeer beperkte mate bij aan de geprognosticeerde omzet voor de Dierspecialist. 
 
Uit de plannen en uit de informatie van de Gemeente Dordrecht blijkt dat ca. 35% van de woningvoorraad 
zal worden afgebroken. Dat komt neer op, gefaseerd (3-5 jaar), verdwijnen van ca. 1.000 woningen. Het 
grootste deel van de sloopplannen valt qua tijdspad buiten de scoop van de rapportage. 

 



 
 
 
 
Het gaat dus om (gefaseerd) 1.000 woningen/huishoudens versus een totaal van 65.000 huishoudens. 
Gespreid over de tijdspanne die het rapport beslaat is dit rond de 1% van het totaal. Mede gezien de sociaal-
economische eigenschappen van bedoelde huishoudens, betreft dit geen (primaire) doelgroep van 
Dierspecialist. 
 
Voorts blijkt dat in plaats van deze gesloopte woningen er ca. 650 eengezinswoningen zullen worden 
gebouwd. Deze bouw valt qua tijdspad eveneens voor het grootste deel buiten de scoop van deze 
Vestigingsplaatsanalyse. Per saldo zal de wijk sociaal gezien verbeteren en daarmee van positieve 
invloed zijn op de resultaten van Dierspecialist. 
 
In de rapportage van de Vestigingsplaatsanalyse is een tabel (tabel 29, bladzijde 37) opgenomen 
waarin een deel van de berekening van de omzetprognose wordt weergegeven. Hieruit blijkt al dat 
met een jaarlijkse krimp van ca. 700 inwoners in de populatie rekening wordt gehouden, gedurende de 
(qua tijdspad) looptijd van de rapportage. Dit betreft de afname van het bestedingspotentieel 
gedurende de sloop en bouw binnen Wielwijk. 
 
Wij hebben de rapportage op 27 september 2017 definitief gemaakt. 
 
Een en ander is naar waarheid verklaard. 
 
Vriendelijke groet, 
MCR Retailminds BV 

 
Erik van Koert 
directeur 
 


