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Als iemand een neus heeft voor ondernemen is het klant 

Dré Vlemmix wel. “We kennen elkaar al zeker 35 jaar,” 

vertelt accountant Gerard. “In die tijd heeft Dré handelgedreven 

in onder meer dierenbenodigdheden, de hengelsport, quads, 

scooters, kunstbloemen, vogelkooien, tropische vissen en 

airco’s. Je kunt het zo gek niet bedenken of deze ondernemer 

zag er brood in.
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Ontdek hoe wij werken
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Zijn handelsneus en zijn onder- 

nemersgeest hebben hem  

samen met zijn diepgewortelde  

contacten in China geen windeieren gelegd.  

Gerard: “Het is fantastisch om op de voet te volgen 

hoe een klein bedrijf in de loop der tijd uitgroeit tot 

een succesvolle onderneming.” Sinds 2003 richt 

dit familiebedrijf zich enkel op jacuzzi’s en sauna’s. 

Ze kopen rechtstreeks in China in, zonder tussen- 

handel. Dré bedient zijn klanten via 4 dealers in  

Nederland, 4 in België, 3 in Oostenrijk en 7 in 

Duitsland. 

Elke week contact
Zoon Angelo vond toen hij in de zaak kwam werken  

dat zijn vader meer focus moest aanbrengen. En 

dat is gebeurd. Uiteindelijk gaat Angelo met zijn 

zus Linsey het geheel overnemen. Een traject dat  

Gerard nu al gestart is met Dré. “Gemiddeld  

hebben we eens per week 

contact met elkaar. We 

spreken over veel verschil-

lende zaken: investeren, 

financieren, personeels-

kwesties, pensioen-issues, 

etc. Eigenlijk alles, behalve de handel,” glimlacht 

Gerard. “De accountancy is vandaag de dag zoveel 

meer dan een jaarrekening opstellen.” 

Fiscalist in eigen huis
Vrouw Lia heeft de zaken mee opgebouwd, maar 

nu is ze vooral druk met haar kleinkinderen, zodat 

de ouders kunnen werken. “Het gaat thuis natuur-

lijk veel over de zaak, maar we kunnen ook prima 

met elkaar over andere zaken praten,” vertelt ze. 

Het ideaal van Dré is uitbreiden met meer dealers, 

dat Angelo de inkoop gaat doen en Linsey de aan-

sturing verzorgt van alle showrooms. “Maar niet 

van vandaag op morgen. Eerst moeten de kinderen  

er klaar voor zijn.” Gerard vult aan: “Achter de 

schermen werken we alvast aan een bof-rege-

ling: een hulpmiddel om bedrijfsopvolging fiscaal 

zo gunstig mogelijk te laten 

verlopen. Een fiscalist hoef ik 

niet meer apart in te huren, 

die hebben we voortaan in 

eigen huis,” zegt hij terwijl 

hij een slok neemt van zijn 

groene thee die hij regelmatig in grote hoeveelhe-

den ontvangt als Dré weer eens is afgereisd naar 

China. 

Overdragen
Je weet nooit hoe de wereld er morgen voorstaat, 

maar Dré heeft sterk het vermoeden dat wellness 

de toekomst is. Lekker badderen en tot rust ko-

men in deze hectische tijd. Op termijn zal  Gerard 

geleidelijk terugtreden. “Ik laat niets zomaar vallen 

natuurlijk. Stapje voor stapje draag ik mijn werk-

zaamheden over. Dat is ook het mooie van de fusie. 

We kunnen in alle rust gaan kijken welke accoun-

tant het beste past bij de Vlemmixfamilie.” 

“ACHTER DE SCHERMEN 
WERKEN WE ALVAST AAN 

EEN BOF-REGELING” 

LIA VLEMMIX: 
“ALS ER MET DRÉ 
ONVERWACHTS 

IETS GEBEURT, DAN 
BEL IK GERARD”

Vertrouwen
Omdat Gerard de huisaccountant was van Dré zijn 

ouders en hij daarna automatisch ook voor Dré 

aan de slag ging, kent hij hem en zijn manier van  

zaken doen meer dan goed. Dré vult in: “Gerard 

gooit een balletje over iets op en ik ga met dat  

balletje spelen. Ik stel hem daarbij zoveel moge-

lijk vragen. Dan leg ik het idee nog eens tegen 

een notaris aan en volg dan meestal wat Gerard  

voorstelt. Maar ik blijf zelf nadenken natuurlijk. Ik 

vertrouw Gerard als geen ander. De samenwerking  

is bijzonder goed. Hij kent mij, mijn gezin én de 

zaak.” Dochter Linsey voegt toe: “Pa neemt niet 

snel van iemand iets aan, 

maar Gerard heeft hij hoog zitten.” Ook vrouw Lia 

ziet Gerard zo’n beetje als familie. “Ik heb altijd  

gedacht: Als er met Dré iets onverwachts gebeurt, 

dan bel ik Gerard. Hij weet precies hoe alles zit.”

Bonussen
Dré werkt op basis van goed vertrouwen. “Als er 

een nieuwe dealer wil starten, zet ik op voorhand 

de hele showroom vol.” Daar is hij niet de flauwste 

in, maar qua beloning motiveert hij vooral doordat 

hij met bonussen werkt. “Ik ben ervan overtuigd 

dat dealers harder rennen als ze een minimum-

loon krijgen met een aantrekkelijke bonusregeling.”

Nieuwbouw jacuzzi Vlemmix
Om zoveel mogelijk uit voorraad te leveren, is Dré 

direct naast zijn zaak in Berkel-Enschot een pand 

aan het bouwen waar hij 1000 jacuzzi’s op voor-

raad wil hebben. Daar houdt de ambitie niet op.  

“Ik wil op zijn minst het dubbele kwijt kunnen en  

natuurlijk de nodige jacuzzi benodigdheden.”  
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