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De Ondernemers 

Bas en Janneke van den Hurk | beiden 39 jaar  

 

Wij wonen in Veldhoven in een leuk hoekhuis samen met onze twee fantastische dochters van 12 en 14.  

Achter ons huis hebben we de beschikking over een grote ruimte van waaruit we op dit moment onze bedrijven 

Nais Kidswear en Kinderkleding Partytime runnen. 

 

Wij hebben elkaar leren kennen op de middelbare school, de Havo. Janneke heeft deze tot en met de vierde 

(met overgangsrapport naar Havo 5) afgerond en ik, Bas, heb deze met een diploma afgesloten. Daarna zijn wij 

een Mbo-opleiding gevolgd, de MEAO. Janneke heeft deze opleiding met een diploma afgerond maar ik zag na 

een jaar te weinig perspectief om deze opleiding voort te zetten. Ik ben daarom gaan werken, bij Halfords, een 

winkel in autoaccessoires en fietsonderdelen. 

 

Daar heb ik me in enkele jaren tijd weten op te werken tot filiaalmanager. Omdat ik altijd verder kijk, en me 

graag verder wil ontwikkelen ben ik mijn horizon gaan verbreden. Ik ben daarna nog als filiaalmanager bij 

Debitel (een telefonieshop) en assistent-bedrijfsleider bij een Gamma vestiging werkzaam geweest.  

Verder heb ik ook ervaring in het opzetten en onderhouden van een webshop in ICT artikelen. Dit heb ik 5 jaar 

samen gerund met een collega voor de kantoorhandelgigant Office Depot. Hierbij waren wij niet alleen 

verantwoordelijk voor de opzet en inhoud van de webshop maar ook voor de onderhandelingen met 

leveranciers en grotere afnemers. 

 

Janneke is na de MEAO bij de Rabobank gaan werken. Hier heeft zij diverse functies vervuld en interne 

opleidingen gevolgd (waaronder NIBE woningfinanciering). Omdat Janneke uit een echt ondernemersgezin 

komt, kriebelt het bij haar altijd om voor haarzelf bezig te zijn en er werk van te maken om iets voor elkaar te 

krijgen. Dit uitte zich al op jonge leeftijd, toen zij partijen opkocht en deze via markten en kleinere partijen weer 

doorzette. 

 

Uiteindelijk resulteerde dit in Kinderkleding Partytime. We kochten een kleine voorraad kinderkleding die 

Janneke naast haar vaste baan bij de Rabobank ging verkopen op party’s bij mensen thuis. 

Dat heeft altijd goed gelopen en er was praktisch altijd meer vraag naar party’s dan waar we aan konden 
voldoen. Omdat Janneke een echte ondernemersgeest heeft, bleef het wel altijd kriebelen om hier meer mee te 
gaan doen. Daarom zijn we toen voorzichtig aan gaan uitbreiden door consulenten voor ons te laten verkopen. 
Omdat ook deze consulenten binnen afzienbare tijd succesvol waren, werd ons inzicht hierin bevestigd. Sinds 
zes jaar zijn er dan ook gemiddeld een tiental consulenten die voor Kinderkleding Partytime kleding verkopen 
om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Dit bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een grote, serieuze, 
landelijke speler op het gebied van outlet kinderkleding.  

Na lange tijd vol enthousiasme in deze branche actief te zijn, begon ook de interesse te komen om een eigen 
merk op te starten. We hebben enige tijd op deze plannen zitten broeden en enkele mogelijkheden verkend om 
tot een weloverwogen beslissing te komen, het starten van een eigen merk: Nais Kidswear. De collecties hiervan 
worden ontworpen door twee ervaren designers in de kledingbranche waarvan één ook met ervaring met het 
succesvol opzetten van een eigen kinderkledingmerk. Deze designers hebben zich op freelancebasis verbonden 
aan Nais Kidswear om een zekere continuïteit en stijl te waarborgen binnen dit merk.  

https://www.linkedin.com/in/basvandenhurk/


 

 
 

Voor de productie hebben we lange, vruchtbare gesprekken gevoerd met de eigenaresse van Zazi Brands, een 
echte ondernemer die ook gepokt en gemazeld is binnen deze branche. Van Zazi Brands nemen wij al jaren de 
merken Lovestation22 en Legends22 over voor in ons outletconcept. De stijlen van de genoemde merken 
verschillen behoorlijk met Nais Kidswear en we bedienen beiden daarom een ander deel van de markt. Mede 
daarom heeft zij ons in februari 2017 op weg geholpen met de productie en het begeleiden bij het 
productieproces van de eerste collectie voor Nais Kidswear.  

Door onze ervaring met het op de juiste manier aansturen van de consulenten bij Kinderkleding Partytime en 
detaillisten bij Nais Kidswear en commercieel inzicht is zowel de omzet als de winst van beide bedrijven 
aantoonbaar gegroeid. Onze kennis, gedrevenheid en passie voor het vak hebben er tevens toe geleid dat het 
bedrijf sterk kon groeien in bijvoorbeeld het aanbod van verschillende merken. Wij zijn er dan ook van overtuigd 
dat de toevoeging van de over te nemen merken elkaars positie alleen maar kunnen versterken. Daarnaast is 
het de intentie om een deel van het kernpersoneel van Zazi Brands over te nemen, waardoor er voor de 
bestaande relaties (afnemers en toeleveranciers) weinig verandering merkbaar zal zijn. Tevens kopen wij 
hiermee een schat aan kennis en ervaring in de branche.  

Een analyse van de minder sterke punten heeft ertoe geleid dat we hebben besloten ons op enkele gebieden te 
laten ondersteunen. Zo zijn er enkele freelance designers voor ons werkzaam die het creatieve proces voor hun 
rekening nemen. Ook zal er iemand werkzaam zijn die een groot deel van de marketing verzorgt. Denk daarbij 
niet alleen aan de uitingen in diverse social media, maar bijvoorbeeld ook speciale (workshop)dagen voor de 
best afnemende winkels.  

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Samengevoegde cijfers van Nais Kidswear (eenmanszaak), Kinderkleding Partytime (vennootschap onder firma)  

en in de prognoses tevens Nais Brands (vennootschap onder firma) 

 

Winst en Verlies (x € 1.000,-) Historische cijfers Prognosecijfers 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Omzet 278 371 431 1384 2112 

Brutowinst 154 158 207 740 1163 

Af: Afschrijvingen 2 2 11 27 29 

Af: Overige bedrijfskosten 130 111 147 598 716 

Bedrijfsresultaat 22 45 49 115 418 

Af: Financiële lasten     4 17 13 

Af: Bijzondere lasten     20     

Resultaat voor belasting 22 45 25 98 405 

Af: Privé-onttrekkingen     18 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nais Brands (vennootschap onder firma) 
 

Balans (x € 1.000,-) Balans na 
investeren 

ACTIVA 

Vaste activa 40 

Goodwill 120 

Vlottende activa 325 

Liquide middelen 115 

Totaal 600 

PASSIVA 

Eigen vermogen 40 

Langlopende verplichtingen 560 

Kortlopende verplichtingen 0 

Totaal 600 

RATIO’s* 

Solvabiliteit 6,7% 

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

