
 

 
 

 

BIJLAGE BIJ PROJECT 19127 | Cristal Cleaning Rotterdam 
 

De Ondernemers 
 

Jolanda Rubio Rijsdijk - van der Plank | 54 jaar 

Samen met mijn Ton, we zijn inmiddels 34 jaar getrouwd, hebben wij 2 dochters en zijn dit jaar trotse opa en 

oma geworden van een prachtige kleinzoon. Met Ton run ik al ruim 25 jaar een Cristal Cleaning in Krimpen aan 

den IJssel. Nu onze dochters volwassen en zelfstandig zijn, hebben wij de ruimte om een nieuwe uitdaging aan 

te gaan. waar ik enorm veel zin in heb.  

 

Binnen de nieuwe Cristal Cleaning in Rotterdam ben ik het eerste aanspreekpunt voor klanten. Met advies op 

maat kan ik ze professioneel te woord staan. Ik vind het belangrijk dat klanten tevreden zijn over onze kwaliteit 

en dienstverlening. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij het uitvoerende werk. De klant kan erop rekenen dat 

wij met een zorgvuldige eindcontrole een perfect product leveren. 

 

Naast de nieuwe impuls die wij aan Rotterdam gaan geven zal ik de komende maanden me ook richten op het 

begeleiden van een nieuw agentschap in Krimpen aan den IJssel. Daar kunnen onze huidige klanten na ons 

vertrek de kleding en ander textiel inleveren. Ik zal hier de medewerkers begeleiden met de kwaliteit en de 

service die wij ruim 25 jaar in het centrum hebben verleend. 

 

Ton Rubio Rijsdijk | 56 jaar 

Vanaf mijn 16e ben ik werkzaam in de stomerijbranche. Samen met mijn vrouw Jolanda run ik ruim 25 jaar een 

eigen Cristal Cleaning onderneming in Krimpen aan den IJssel. Daarvoor was ik als bedrijfsleider werkzaam bij 

Cristal Cleaning Rotterdam, waar ik nu franchisenemer ga worden.  

 

Ik zit nog vol energie en door mijn ondernemende karakter ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging.  

Binnen onze nieuwe onderneming zal ik mij voornamelijk richten op productie. Ik ben verantwoordelijk voor 

het gehele reinigingsproces en zal toezien op het behouden van de hoge kwaliteit.  

 

Samen met mijn vrouw, schoonzoon en het zeer ervaren team, ga ik ervoor zorgen dat de klanten van Cristal 

Cleaning Rotterdam kunnen rekenen op de service en persoonlijke zorg waar wij al ruim 25 jaar voor staan. 

 

Puck de Vries | 31 jaar 

Mijn naam is Puck de Vries en ik ben 31 jaar oud. Ik woon samen met mijn partner en ons zoontje van een half 

jaar oud in Krimpen aan den IJssel, onder de rook van Rotterdam. Na de middelbare school ben ik als loodgieter 

bij een installatiebedrijf aan de slag gegaan. Naast mijn werkervaring heb ik verschillende vakopleidingen 

afgerond en heb ik mij ontwikkeld tot leidinggevend monteur/meewerkend voorman. 

 

Door mijn ondernemende karakter was ik al een tijdje op zoek naar een nieuwe uitdaging. Deze heb ik 

gevonden in een vennootschap met mijn schoonouders Ton en Jolanda. In mijn ogen is er niks mooiers dan 

samen met familie te ondernemen.  

 

Naast de gebruikelijke stomerijwerkzaamheden in productie en logistiek zal ik mij binnen de VOF ook 

bezighouden met pr, social media en het maken en onderhouden van contacten met bestaande en nieuwe 

klanten en opdrachtgevers. Daarnaast wil ik mij gaan richten op duurzaamheid en innovatie.  



 

 
 

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 

Prognosecijfers geconsolideerd 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

 2018 t/m Q3 2019 2020 2021 

Omzet 341 410 443 455 

Brutowinst 319 386 417 428 

Afschrijvingen  24 24 24 

Overige bedrijfskosten 239 243 244 248 

Bedrijfsresultaat 80 119 149 156 

Financiële baten (+) of lasten (-) -3 -11 -8 -6 

Resultaat voor belasting 77 108 141 150 

Privé-onttrekkingen  65 65 79 

 

De tussentijdse cijfers 2018 betreffen de samengevoegde cijfers van de vestigingen Krimpen a/d IJssel en 

Rotterdam.  

 

Balans (x € 1.000,-) 

 2018 na 
financiering 

ACTIVA  

Vaste activa 115 

Financiële activa 0 

Vlottende activa 0 

Liquide middelen 50 

Totaal 165 

PASSIVA  

Eigen vermogen 15 

Langlopende verplichtingen 150 

Kortlopende verplichtingen 0 

Totaal 165 

RATIO’s*  

Solvabiliteit 9% 

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

