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De Ondernemers 

Erik Seine (48) en Indri Yundari (38) 

Samenwonend, 1 dochter 

Koopwoning in Heerhugowaard 

 

Wij dromen al jaren van een eigen tropische supermarkt of afhaalrestaurant. Hoe mooi was het toen zich 

ineens de unieke mogelijkheid voordeed om tegen een goede prijs een winstgevende tropische supermarkt 

over te nemen! De ondernemer kennen wij al jaren hij heeft zijn bedrijf met 12 filialen zorgvuldig opgebouwd 

in de afgelopen 30 jaar. Eigenlijk zou je de 12 filialen kunnen beschouwen als een inkoopcombinatie. 

Gezamenlijk vormen ze de 2e grootste tropische retailer in Nederland, naast de bekende keten Amazing 

Oriental. Door deze tropische supermarkt over te nemen, worden we onderdeel van de ‘familie’ en krijgen we 

dezelfde rechten bij de leveranciers. 

 

Met dit project kunnen we een onafhankelijk bestaan opbouwen en als gezin aan onze toekomst werken. De 

vrijheid en flexibiliteit die wij hebben om de zaak op te bouwen zoals wij dat willen en het feit dat onze 

dochter opgroeit in de zaak, zijn voor ons beide heel motiverend. Als ondernemers en levenspartners vullen 

we elkaar mooi aan. Indri is zakelijk en zeer kundig in het bereiden van heerlijk Indonesisch eten. Erik is zeer 

zakelijk ingesteld en goed in het onderhouden van relaties met klanten en leveranciers. Daarnaast zal hij de 

administratie en de automatisering uitvoeren. 

 

Professionele achtergrond 

Erik: Nadat ik mijn HEAO-bedrijfskundige informatica in Zwolle had afgerond, ben ik gaan werken als 

informatieanalist bij een automatiseringsbedrijf in Twello. Via Randstad Automatiseringsdiensten kwam ik 

terecht op Curaçao, waar ik verder ben gegroeid als persoon en als automatiseerder. In 2002 startte ik bij een 

Amerikaans bedrijf. Na tien jaar kwam er een einde aan dat dienstverband en heb ik voornamelijk energie 

gestoken in mijn persoonlijke ontwikkeling, wat geresulteerd heeft in een eigen coachings- en 

consultancybedrijf. Tegelijkertijd werkte ik als Service Manager bij Delta Lloyd.  

 

In 1999 kreeg ik de kans een reis te maken naar Indonesië. Het werd een avontuur, dat me heel veel gebracht 

heeft. Daar in het mooie Indonesië is mijn liefde voor de Aziatische (Indonesische) cultuur en eten ontstaan. 

Mijn vader besloot daar oud te worden en heeft tot het einde van zijn leven volop van het leven kunnen 

genieten. In 2011 ontmoette ik Indri. Zij bleek over een enorm talent te beschikken voor het bereiden van 

maaltijden. Ze heeft een uitgesproken smaak en is bovendien zeer zakelijk ingesteld. Dat zakelijke had ze al 

van kinds af aan toen er niet genoeg eten meer was voor haar en haar familie. Ze woonden met z’n achten in 

een klein huisje op Sumbawa. Met het beetje geld dat ze had ging ze naar de markt en kocht ze etenswaren, 

die ze weer met winst wist te verkopen. Aan het einde van de dag had ze genoeg geld voor eten voor haar hele 

familie bij elkaar gesprokkeld.  

 

Indri: Ik kom van het mooie Indonesische eiland Sumbawa, dat naast Lombok ligt. Daar heb ik een horeca-

opleiding gevolgd en twee eigen zaken gehad. Na mijn komst naar Nederland heb ik mij verder ontwikkeld in 

de horeca en heb ik veel ervaring opgedaan in Indonesische afhaaltoko’s. Door mijn ervaring weet ik als geen 

ander wat er gevraagd wordt in deze branche en ben ik bekend met alle werkzaamheden die hierbij komen 

kijken. 



 

 
 

Samen hebben we een dochter van 4 jaar en wonen we in 

Heerhugowaard. Onze dochter is al kind aan huis bij de toko en 

helpt zelfs mee vakkenvullen. Regelmatig hebben we de huidige 

eigenaar in de zaak geholpen en we zijn er daardoor van overtuigd 

dat we deze onderneming verder kunnen uitbouwen. We hopen 

door deze crowdfundingcampagne onze plannen te kunnen 

verwezenlijken en van deze zaak een nog groter succes te maken in 

Alkmaar! 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 

Toko Alkmaar (vennootschap onder firma) 
 

Winst en Verlies (x € 1.000,-) 2019 2020 2021 

Omzet 370 415 476 

Brutowinst 176 190 219 

Af: Afschrijvingen 10 10 20 

Af: Overige bedrijfskosten 67 48 49 

Bedrijfsresultaat 99 132 150 

Af: Financiële lasten 11 9 6 

Resultaat voor belasting 88 123 144 

Privé-onttrekkingen 39 44 48 

 

Balans (x € 1.000,-) Openingsbalans na 
financiering 

ACTIVA 

Vaste activa 53 

Financiële activa 0 

Vlottende activa 65 

Liquide middelen 37 

Totaal 155 

PASSIVA 

Eigen vermogen 10 

Langlopende verplichtingen 145 

Kortlopende verplichtingen 0 

Totaal 155 

RATIO’s 

Solvabiliteit 6,5% 

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

