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De Ondernemer 

Gurgen Yangüc | 45 jaar 

Gehuwd, 2 kinderen 

Koopwoning in Enschede 

 

Opleiding: MEAO 

 

Werkervaring: 

 

• Distributeur GreaseShield BeNeLux (2014—heden): Ik koop GreaseShields (vuil- en vetafscheiders) in 

als distributeur en zet deze zelf ook in bij Interstijl-projecten. De verkoop van deze producten, wat 

overigens geen fulltime bezigheid is, levert ook aanvragen op voor Interstijl. Soms blijkt een gesprek 

over een GreaseShields product een opstapje voor een interieuropdracht. 

• Eigenaar, Puur Interieur (2013 – 2018): Als eigenaar van Puur Interieur voerde ik hetzelfde soort 

werkzaamheden uit als voor Interstijl. Helaas ging een van mijn grootste klanten failliet, waardoor ik 

met een flinke schuldenpost bleef zitten. Door een aantal jaren hard werken heb ik de schuld netjes 

af kunnen betalen, waarna ik besloot Puur Interieur op te heffen en met Interstijl een frisse start 

maakte. 

• General Manager, International Midlands Products (1996 – 2010): In deze functie was ik 

verantwoordelijk voor het exportmanagement van decoratief glaswerk, vooral voor de grotere 

accounts (landelijke winkelketens in het hogere segment, zoals de Bijenkorf).  

 

Sterktes: Aanpakken, doorzetten (bijvoorbeeld in het geval van Puur Interieur). Daarnaast loop ik zelf mee in 

projecten om zelf aan te sturen; dat is iets wat veel klanten waarderen.  

 

Zwaktes: In mijn enthousiasme ben ik soms te begaan met de klant, en wil ik meer doen dan waarvoor wij 

zijn ingehuurd. Ik maak me soms druk om zaken die niet mijn verantwoordelijkheid zijn.  

 

 
Aanvullende Financiële Informatie 
 

Interstijl B.V. 
 

Winst en Verlies (x € 1.000,-) Prognosecijfers 

 2019 2020 2021 

Omzet  554   610   640  

Brutowinst  166   183   192  

Af: Afschrijvingen  14   15   15  

Af: Overige bedrijfskosten  108   117   120  

Bedrijfsresultaat  44   51   57  

Af: Financiële lasten  3   3   2  

Resultaat voor belasting  41   48   55  

Belasting 8  10 11 

Resultaat na belasting 33 38 44 

 

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


 

 
 

Balans (x € 1.000,-) 2019 na financiering 

ACTIVA 

Vaste activa 74 

Financiële activa 0 

Vlottende activa 0 

Liquide middelen 28 

Totaal 102 

PASSIVA 

Eigen vermogen 39 

Langlopende verplichtingen 63 

Kortlopende verplichtingen 0 

Totaal 102 

RATIO’s* 

Solvabiliteit 38% 

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

