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Blijvend VanWaarde 

Waarde die blijft. Waarde die ertoe doet. Dankzij de COVID-19 pandemie zijn wij ons bewuster geworden van de dingen die er 
echt toe doen. Allereerst privé en vervolgens zakelijk. In die volgorde. Het heeft ons geleerd om ‘out of the box’ te denken en te 
denken in oplossingen en kansen. Onze online ALV van 13 mei jl. is daar een mooi voorbeeld van. Meer dan 150 leden waren 
hierbij virtueel aanwezig. Wat een betrokkenheid. 

Ook op dit moment weten wij niet wat de toekomst ons brengt. Want wat doet het coronavirus in het najaar? Niemand die het 
weet. En hebben we in 2021 nog steeds te maken met de 1,5 meter samenleving? Het blijft koffiedik kijken. 
Als beroepsvereniging van waarderingsdeskundigen richten wij ons daarom graag op zekerheden en zaken waar wij energie 
van krijgen. Het vieren van het 25-jarig bestaan in 2021 van ons register en de kwalificatie ‘Register Valuator’ is daar een 
mooi voorbeeld van. Dat we niet meer die jonge vereniging van waarderingsdeskundigen zijn, was in eerste instantie wel een 
eyeopener, maar geeft tegelijkertijd aan dat we inmiddels ons bestaansrecht hebben bewezen. En ook voor de nabije toekomst 
zijn de vooruitzichten uitermate positief. Naast het feit dat het aantal Register Valuators nog steeds toeneemt, worden zij ook 
steeds vaker ingeschakeld.

Voor wat betreft de toekomst wil ik graag nog een aantal zaken met u delen. Geheel passend bij de veranderingen en 
ontwikkelingen die wij als NiRV door de jaren heen hebben meegemaakt, past ook de VanWaarde nieuwe stijl. Deze ontvangt u 
binnenkort maandelijks in uw mailbox en kunt u tevens op onze website lezen. De huidige VanWaarde is daarom de laatste in 
een reeks van 33 magazines. Ruim acht jaar heeft het magazine de bijzondere kennis van de Register Valuator tentoongespreid 
en kregen autoriteiten uit het vakgebied de kans hun mening over ontwikkelingen aan u te presenteren. Zoals zoveel zaken in 
het leven slaat VanWaarde nu een nieuwe weg in. Klaar voor de toekomst.

Waarderen in tijden van Corona? 
U leest het hier. Veel leesplezier!

Van de directeur

voorwoord
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Marius van Prooijen
Directeur NiRV
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insight

De leden hadden vooraf de spelregels voor de online verga-
dering toegestuurd gekregen en konden die vlekkeloos toe-
passen. De meesten van ons zijn na maanden thuiswerken 
genoegzaam bekend met het ‘muten’ van de microfoon om 
storende achtergrondgeluiden te weren en het stellen van 
vragen via de chatfunctie. NiRV-lid Aad Faasen modereerde 
de vragen en zorgde dat die per agendapunt vóór de stem-
ming, Via VoxVote, aan bod kwamen.

Kwalitatieve groei
Het NiRV telt nu 323 leden en groeit gestaag door. Ook het 
aantal deskundigenverzoeken neemt toe. In 2019 waren het 
er 22 en in de eerste drie maanden van dit jaar al 10. Het 
jaar 2020 draagt het thema kwaliteit. Voortdurende kwali-
teitsverbetering staat eigenlijk altijd op de agenda maar dit 
jaar dus in het bijzonder. Zo gaat veel aandacht uit naar het 
aanbod aan opleidingen en de naleving van de PE-regeling. 
Leden die hun verplichtingen ten aanzien van permanente 
educatie niet nakomen verliezen hun titel. Verder is een 
helpdesk geïnstalleerd voor de beantwoording van vaktech-
nische vragen van leden. Stukken die daaruit voortvloeien 
worden gepubliceerd op de website.

Webinars
In 2021 zal het NiRV cursussen voor de leden via webinars 
aanbieden. Zo blijft de bijscholing gewaarborgd en wordt 
het eenvoudiger om het noodzakelijke aantal PE-punten te 
halen. Nieuw is verder dat een scriptieprijs van € 2500 in het 
leven is geroepen. In samenwerking met de universiteiten 

wordt de prijs met ingang van volgend jaar jaarlijk toege-
kend aan jonge business valuators.

Gezien het succes van de online ALV overweegt het bestuur 
dit middel vaker in te zetten als de omstandigheden erom 
vragen en er geen heftige besluiten genomen hoeven wor-
den. Een live ontmoeting blijft natuurlijk de voorkeur houden 
– liefst in de context van een mooi event, bijvoorbeeld het 
event dat in mei op het circuit van Zandvoort gepland stond 
maar vanwege corona is uitgesteld. 

ALV 2020:
Live vergaderen 
houdt de voorkeur

5

Sinds we met corona te maken hebben gaat alles anders. Maar 
ook dat went. Op 13 mei jl. vond de Algemene Ledenvergadering 
van het NiRV dan ook voor het eerst in zijn bestaan – probleemloos 
– via internet plaats. Met 140 ingelogde leden werd het de 
drukstbezochte ledenvergadering ooit.

5
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De post debiteuren 
vertegenwoordigt bij veel 

ondernemingen een behoorlijke 
waarde op de balans. De 

openstaande bedragen 
hoeven in de nabije 
toekomst alleen nog maar 
te worden geïnd, zo lijkt 

het. Maar hoe houdbaar 
is dit uitgangspunt 
als er zich een crisis 
aandient? 
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In tijden van (corona-)crisis is het goed om eens stil te staan 
bij de post debiteuren. Klopt de waarde op de balans nog wel 
met de realiteit? Om daar meer inzicht in te krijgen, duiken 
we in twee soorten waardering. De eerste is de waardering 
als er geen vuiltje aan de lucht is, de zogeheten goingcon-
cern-waardering. Daartegenover plaatsen we de waardering 
in tijden van crisis. Ineens wordt duidelijk waar het met een 
debiteurenportefeuille mis kan gaan. 

Debiteuren bij going concern
In ‘normale’ tijden kiezen ondernemers er vaak gemakshalve 
voor om debiteuren op de balans te plaatsen tegen de gang-
bare waarde. Vaak is dit de waarde van alle openstaande be-
dragen op de te innen facturen. Maar zijn alle facturen ook 
daadwerkelijk nog te incasseren? En binnen welke termijn? 
Ook in normale tijden is het al realistischer om niet deze ba-
lanswaarde, maar eerder de economische waarde van debi-
teuren voor ogen te houden. 

Deze laatste ligt soms wel tot een factor twee lager, en dat 
heeft verschillende oorzaken. Voor een juiste waardering ad-
viseren we dan ook om verschillende factoren mee te wegen. 
Neem de gemiddelde termijn van de openstaande rekenin-
gen. Het spreekt voor zich dat een lang openstaande debiteur 
een nadelig effect heeft op de waarde. Een andere factor is 
de kwaliteit van de debiteuren. Betalen ze doorgaans netjes 

hun rekeningen? Wat is hun financiële situatie? En hoe groot 
is de kans op faillissement? Bij een goingconcern-waardering 
is het heel gebruikelijk om hier rekening mee te houden. In 
tijden van crisis komen daar nog een paar nieuwe factoren bij. 

Debiteuren in tijden van crisis
Wat betekent een economische crisis voor de waarde van de 
post debiteuren? Vaak zijn dit tijden van liquiditeitskrapte. En 
soms staat zelfs de continuïteit van een onderneming op het 
spel. Er liggen dan extra risico’s op de loer, die zeker tot een 
lagere waardering zullen leiden. Een veel voorkomend risico is 
dat van veroudering. Betalingstermijnen lopen ongemerkt op 
en er moeten betalingsregelingen worden getroffen. Veel de-
biteuren komen misschien in betalingsproblemen en moeten 
als dubieuze debiteuren worden aangemerkt. Ernstiger wordt 
het als er ook fraude bij komt, zoals bij spookfacturen en dub-
bele financiering, of als er een verkeerde voorstelling van za-
ken is gegeven. Zie figuur 1 voor een overzicht van risico’s in 
tijden van crisis en de mogelijke impact hiervan op de waarde 
van debiteuren (bron: Alcore Asset Recovery). Dit helpt om 
het debiteurenrisico beter te kunnen inschatten.

Waarschuwing bij overname failliete boedel
Tot slot nog een waarschuwing voor ondernemers die over-
wegen om activa van een onderneming in faillissement te ver-
werven. Houd er dan rekening mee dat debiteuren in dat geval 
de neiging hebben om allerlei disputen op te werpen om maar 
niet te hoeven betalen. De verleiding is in zulke gevallen groot 
om slechte leveringen voor te wenden of allerlei tegenvorde-
ringen op te voeren. 

Het loont hoe dan ook de moeite om een in debiteuren ge-
specialiseerde Register Valuator in te schakelen om deze op 
waarde te schatten. Ook ondersteuning bij de inning en het 
credit management door een hierin gespecialiseerde onder-
neming creëert waarde.

Drs. RJR Hommelberg RV, Alcore Asset Recovery

dedeskundige

dubieuze
debiteuren

Overlevings-
incentives
(fraude)

Hoge waarschijnlijkheid

Grote impactLage waarschijnlijkheid & impact

Gevolgen
zwakke

(krediet)structuur

Toenemende
ouderdom

Verkeerde
voorstelling
van zaken



vanwaarde

8

vanwaarde

“Waarderen is tijdens de coronacrisis niet mogelijk”

Bert Schaareman, 
RV en senior manager 
bij EY

Wilco Dokman, 
RV en senior adviseur 
bij Alfa Consultants
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destelling

“Waarderen is tijdens de coronacrisis niet mogelijk”

Het is nog steeds goed mogelijk 
“In het MKB waarin we bij Alfa Consultants gespecialiseerd zijn, is een waardering nog steeds goed mogelijk. Voor 
veel bedrijven is het wel lastiger om een goede begroting te maken omdat de coronacrisis voor onzekerheid zorgt. Wij 
werken dus vaak met meerdere scenario’s, waarbij de markt in het ene geval snel herstelt en de crisis in het andere ge-
val langer duurt. In het laatste geval zou je ook kunnen werken met een risicoprofiel en wijzig je dus de rendementseis. 
Verder hebben we ook veel waarderingen uitgevoerd voor ondernemingen die weinig of geen last hebben gehad van 
de crisis, of zich wonderwel snel weer hebben hersteld.
Je kan als koper en verkoper discussie hebben over de juiste uitgangspunten voor de waardering en andere verwach-
tingen voor de toekomst hebben. Het is onze taak om dat bijeen te brengen. In de praktijk merken we dat veel verko-
pers zeggen: waardeer maar alsof er geen corona is, anders wacht ik liever. Daarnaast leggen we ook een scenario 
voor waarbij wel langdurig sprake is van corona en dan is de keuze aan de klant. We zien dan  dat verkopers maar ook 
kopers nog steeds geloof hebben in het optimistische scenario. 
Feitelijk is inmiddels sprake van business as usual. 
In de drie à vier weken direct na de corona-uitbraak werden veel transacties tijdelijk gestopt. Veel klanten stelden zich af-
wachtend op en wilden eerst de gevolgen van de crisis afwachten. Nu draait alles weer door. De transactietrajecten zijn 
herstart en er zijn zelfs veel trajecten bijgekomen. Ik vermoed dat we met een inhaalslag bezig zijn. Dus ik voorspel dat 
we, voor het MKB, geen slechter jaar zullen hebben op overnamegebied dan vorig jaar. Opvallend genoeg zien we ook 
(nog) geen effect op de prijzen. De crisis heeft zeker kortstondig een behoorlijke impact op de geldstromen in onderne-
mingen gehad, daar is steun voor gekomen daar waar nodig, maar het herstel lijkt veel sneller te gaan dan verwacht.” 

Je zult wel moeten
“Toch wel, je zult wel moeten. Investeren doe je in alle tijden, ook in onzekere tijden, dus waarderen ook. Investeerders 
hebben een onderbouwing nodig van de waarde van hun aan- of verkoop en Register Valuators zullen die onzekerheid 
dus moeten inbouwen. 
Bij een waardering kijken we enerzijds naar de cashflows, en anderzijds naar het risicoprofiel dat daarbij hoort. De 
onzekerheid in de markt probeer je daarbij zoveel mogelijk in die cashflows te ondervangen. Waar we als Register 
Valuators voor moeten oppassen is dat je de onzekerheid die je al in de cashflows hebt ingebouwd niet ook nog in het 
risicoprofiel duwt. Dan doe je dingen dubbel en schets je een te negatieve uitkomst.
Inschatten wat een investering gaat doen is ons dagelijks werk. Corona maakt het uiteraard wel complexer. Het virus 
zorgt voor afwijking van trends, je hebt dus minder houvast over waar het naartoe gaat. Wel is nu , zoveel maanden na 
de uitbraak, meer zichtbaar wat de impact van corona is op de verschillende sectoren. Zo is de leisure industrie gigan-
tisch geraakt door de vraaguitval en zorgen anderhalvemeter-maatregelen voor efficiency-verlies bij productiebedrij-
ven, met een daling van de arbeidsproductiviteit tot gevolg. Dit geldt ook voor de automotive industrie. De elektrificatie 
van het wagenpark maakt het voor deze sector nog lastiger om in te schatten waar het naar toe gaat.
Er zijn ook sectoren die beter zijn gaan presteren, zoals online winkels,  supermarkten, slagers en groentewinkels. Ook in 
sectoren waar medewerkers gemakkelijk konden overschakelen op thuiswerken zie je minder gevolgen. Hierin zie je ook 
verschillen per land. Online shoppen en thuiswerken is in Nederland bijvoorbeeld meer gemeengoed dan in Frankrijk. 
Inschatten wanneer het herstel plaatsvindt en in welke mate is complex. Maar door te werken met scenario-analyses 
krijgt een investeerder of ondernemer wel beter zicht op de effecten en het daaruit voortvloeiende waardeverschil tus-
sen de verschillende scenario’s. Op basis daarvan kun je dus betere beslissingen nemen.“

Bert Schaareman, 
RV en senior manager 
bij EY

Wilco Dokman, 
RV en senior adviseur 
bij Alfa Consultants
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Het IT-platform is op orde, de financiële randvoorwaarden zijn 
ingevuld en zelfs de coronacrisis gaf het bedrijf wind in de 
rug. Voor Pondres staan alle seinen op groen om de verdere 
groeiambities waar te maken, zegt CFO Maarten Wolters: “We 
hebben een prachtige IT-snelweg aangelegd, en gebruiken nu nog 
maar vier van de acht rijstroken. Nu is het tijd om de kansen met 
onze klanten te benutten.”

10

Pondres begon 62 jaar geleden als verzender van gepersona-
liseerd printwerk met behulp van ponskaarten. Tegenwoordig 
verzorgt het omnichannel klantcommunicatie voor een opti-
male klantbeleving voor bedrijven zoals Shoeby, Allianz, DAF 
Paccar en Zeeman. Impactvolle direct mailings, digitale com-
municatie en e-fulfilment zijn daarbij de belangrijkste pijlers. 
Volgens Wolters heeft de logistieke afhandeling van online 
bestellingen grote potentie. “Ook het openen van een pakje 
is een mooi contactmoment, met heel veel mogelijkheden om 
de klantbeleving te verbeteren en klanten tot vervolgaanko-
pen te bewegen.” 

Toekomstbestendig
Wolters: “Toen ik in 2018 bij Pondres kwam werken, was 
duidelijk dat we moesten investeren in IT en fulfilment om 
onderscheidend en toekomstbestendig te blijven in een ver-
anderende markt. Onze financiële ruimte was te krap om dit 
te realiseren. We hadden ongeveer 1 miljoen euro nodig om 
onze ambities waar te maken en te groeien van 18 miljoen 
euro naar 25 miljoen euro omzet per jaar. Die groei willen we 
met name in het MKB+ segment realiseren. Deze onderne-
mers hebben meestal een kleine marketing- en communica-
tieafdeling. Wij denken actief met hen mee en hebben een 

vanwaarde

Pondres is klaar voor groei in de fulfilmentmarkt 
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Pondres is klaar voor groei in de fulfilmentmarkt 
breed palet aan oplossingen om hun klantcommunicatie per-
soonlijker, relevanter en vooral effectiever te maken.”

Financiële herstructurering
In gesprek met de financiers ondervond Wolters de nodige 
weerstand. Mede met hulp van Florijnz Corporate Finance 
lukt het wél om alle stakeholders te overtuigen. Marieke 
Klaassen-van Beurden, senior adviseur bij Florijnz: “In 2015 
was Pondres overgenomen door een groep investeerders te-
gen een achteraf te hoge schuldpositie. Pondres moest haar 
financiers door die cijfers heen laten kijken, en laten zien wat 
er was geïnvesteerd en waarom Pondres klaar was voor de 
toekomst.” Wolters: “In gesprekken met de bank en met aan-
deelhouders is het heel waardevol als een onafhankelijke par-
tij meekijkt naar de onderbouwing van je visie en uitgangs-
punten voor een financiële herstructurering. Gaandeweg is 
het gelukt om de financiële herstructurering door te voeren 
en nieuw kapitaal op te halen. Vervolgens slaagden we erin 
na een gedegen selectieproces buiten de bank een ruimere 
werkkapitaalfinanciering te vinden om de omzetgroei te faci-
literen. Ook hierbij heeft Florijnz geassisteerd.”  

Weggevallen concurrentie
Wolters: “We hebben het huis nu financieel en IT-technisch op 
orde. We zijn in staat om klanten aan de voorkant maatwerk 
te bieden, terwijl de achterkant is gestandaardiseerd. Feite-

lijk is een IT-snelweg aangelegd met acht rijstroken, waarvan 
we er pas drie of vier gebruiken.” Pondres is kortom klaar 
om verder te groeien en heeft ondanks de coronacrisis een 
sterk half jaar gedraaid, zegt Wolters. “In offline retail zijn veel 
orders en campagnes verschoven, maar de e-commerce 
activiteiten namen enorm toe. Dat lijkt ook een structurele 
toename te zijn. Ouderen die voor het eerst via internet pro-
ducten bestelden, zullen dat blijven doen. We hebben vanaf 
medio maart alles gedaan om snel in te spelen op de nieuwe 
realiteit. Gaaf om te zien dat met de inspanning en bezieling 
van 170 collega’s zo snel kon worden ingespeeld op de ver-
anderende klantbehoefte.” 

Sparringpartner
Veel bedrijven in de branche verkeren in zwaar weer. Wol-
ter: “Als je als service provider een smalle marktfocus hebt 
en toevallig branches bedient die grote klappen krijgen door 
Corona, en je hebt een smalle propositie en hoge vaste kos-
ten, dan gaat het snel bergafwaarts. Wij zoeken die bedrijven 
actief op voordat het te laat is en kijken of de business te 
redden is. We willen harder groeien en daar past een conso-
lidatiestrategie bij. Door consolidatie kunnen we samen met 
die betreffende collega-bedrijven veel kennis-, kosten- en 
opbrengstensynergie realiseren en waarborgen we werkge-
legenheid. Ook voor het creëren van de juiste M&A-aanpak is 
Florijnz voor ons een belangrijke sparring partner.”
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Corporate Valuation 
under COVID-19

The pandemic outbreak of the COVID-19 virus has 
locked down entire countries, disrupted flows of goods 
and trade and broken well established business models. 
Capital markets worldwide have been reacting (and 
still react) very nervous on any news related to the 
pandemic. Transaction volume on M&A markets went 
down by more than 50% compared to 2019. 



inhoudelijk

13

Corporate Valuation 
under COVID-19

In this article I will discuss some implications and open 
questions related to the pandemic and it´s  consequences 
for corporate valuation. By doing so I will concentrate on 
some conceptual and “technical” problems.1 

Bankruptcy risk and bankruptcy costs
It is expected that the negative economic impact of covid19 
will yield a significant increase of future corporate bank-
ruptcies.2 Thus this increased bankruptcy risk needs to be 
reflected in the valuation procedure. Technically there are 
two different ways to do this:
• The “direct” approach splits the future cash flows into 

two different outcomes, the firm either going bankrupt 
(with a probability of p) or continuing operations (with 
1-p). After bankruptcy the firm will be liquidated, gener-
ates potentially a liquidation cash flow and delivers no 
further cash flows. If p is assumed to be constant over 
time, the probability of survival until period t is equal 
to  (1 - p)1; thus p is effectively working as a negative 
growth rate.

• The indirect approach rests on the well-known APV and 
extends it by subtracting the cost of bankruptcy as a 
third component. The total firm value is the sum over 

the value of the all-equity financed firm, the value of the 
debt related tax savings (Tax shield) minus the value of 
the costs of financial distress. The latter ones repre-
sent the present value of all additional losses in value 
caused by the firm slipping into a crisis:3 Losses due to 
forced fire-sales of assets, customers and well-trained 
employees leaving. Their value is calculated by combin-
ing the losses when getting into a crisis with the proba-
bility of slipping into a crisis over a given time frame. 

 
For both models you need the probability for bankruptcy/
financial distress as an input. These data can either be 
acquired from a rating agency selling cumulated default 
probabilities for a given debt time to maturity and rating. 
Alternatively the valuator can estimate this probability by 
combining operating risk properties, capital structure and 
debt time to maturity for the firm to be valued based on 
stochastic models. Whereas the direct approach requires 
an estimate of the liquidation cash flow/value of the firm, 
the indirect approach needs an estimate for additional value 
losses when slipping into a crisis. Here the valuator can rely 
on established empirical research results from capital struc-
ture theory where bankruptcy costs are an important factor. 

Lees verder op de volgende pagina>>

1  Further topics and problems related to corporate valuation and COVID-19 will be discussed in our joint finexpert/NIRV webinar series. 
See: https://nirv.nl/publieke_workshop/webinar-corporate-valuation-and-the-risk-of-default-engelstalig/

2  This development is expected to intensify when the government subsidies are reduced and/or have to be repaid by the firms.
3  This definition is wider, as many of these losses already occure before the creditors finally file for bankruptcy.
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The value of debt under COVID-19
The expected increase in bankruptcy risk will also have 
an impact on the value of debt. Increasing default prob-
abilities may reduce the market value of the outstanding 
interest and redemption payments and potentially create a 
wedge between market and book value of debt. Whether 
this is the case however depends on some clauses in the 
debt contract itself: If the creditor is allowed to react on the 
increase of credit risk, e.g. by charging a higher interest 
rate, an adjustment of the debt value itself is not necessary. 
If the creditor does not have the opportunity to adjust credit 
conditions, then the market value has to be adjusted. Re-
calculating the value of debt shall include the higher default 
risk; option pricing models are helpful here.

It is important to note that this adjustment will only affect 
the debt currently outstanding. Any new credit negotiated 
in later years will fully reflect the (then prevailing) market 
conditions and thus have no material impact on the current 
value of the firm.4 Thus the effect on the current market 
value of debt will depend on the remainder time to maturity. 
For shorter time to maturities it will be of minor importance.

The decrease in debt value caused by COVID-19 will by 
the same token increase the value of the equity holders. 
However in the vast majority of cases the negative impact 
of COVID-19 on the total firm value will be much higher, so 
that in total equity values are also significantly declining.

The value of cash under COVID-19
Finally COVID-19 may also change the way how valuators 
look at cash holdings: cash at hands may allow to cover 
losses and avoid bankruptcy (and the costs related to it.) 
Financial theory also provides some valuable insights here: 
Studies show that the value contribution of cash holdings 
depends on the accessibility of funding sources (access to 
equity/debt markets, owners with deep pockets) and invest-
ment opportunities; a high cash balance is more valuable 
for firms that do not have easy access to fresh funds and 
that have good growth opportunities.

vanwaarde

4  Technically the present value of the interest and redemption payments will be equal to the credit paid out to the firm. There might be a 
minor impact on the value of the debt-related tax savings (tax shield).

Prof. Dr. Bernhard Schwetzler, CVA
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opmerkelijkeovername

Luxe herenmodezaak Oger heeft dit voorjaar Didato 
overgenomen. Hiermee gaat volgens Oger-CEO Martijn 
Lusink een langgekoesterde wens in vervulling. Beide 
herenmodezaken zijn in 1989 gestart met een winkel in 
de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Didato is momenteel 
aan de Amsterdamse Utrechtsestraat gevestigd. Oger 
heeft inmiddels winkels in Amsterdam, Den Haag, Rot-
terdam, Haarlem en Antwerpen. 

Anti-cyclisch denken
De coronacrisis heeft de kledingbranche een gevoelige 
tik uitgedeeld. Om de teruggelopen omzet op te van-
gen zette Oger al in op online verkoop en werden op 

zaterdagen VIP-koeriers ingezet. Zo hebben Ronald de 
Boer, Dries Roelvink en Bryan Roy al pakken voor Oger 
bezorgd. De overname van Didato is volgens Lusink een 
staaltje van anti-cyclisch denken. Bovendien speelt het 
familiebedrijf hiermee in op de behoefte van volgende 
generaties, zegt hij in het persbericht. “De volgende ge-
neraties OGER-mannen die niet alleen in pak gekleed 
gaan, maar tevens een voorliefde hebben voor exclu-
sieve designermerken.” Met de overname voegt Oger 
exclusieve merken zoals Balmain, Lanvin, Givenchy en 
Valention aan het assortiment toe. Didato houdt de eigen 
naam. Wel is een webshop gelanceerd en gaat de zaak 
zich meer richten op persoonlijke service.

Pakkenkoning Oger 
koopt multi-brand store 
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...VanWaarde nieuwe stijl
binnenkort in uw mailbox 

en op onze website!

Nieuw. 
Snel. 

Actueel. 
Informatief. 
Maandelijks. 

Beschouwend. 
Interactief.

De actualiteit vraagt om snel handelen.
Op basis van de juiste actuele informatie.

Die tevens beschouwend is.
En uw kennis vergroot.

BANKENSECTOR KLAAR 
VOOR ECONOMISCHE GROEI 

NA COVID-19?

TIPJE SLUIER


