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Geachte heren Crans en Leusink, 

Olimar B.V. heeft zich tot mij gewend in verband met het volgende. 

Cliente heeft met u op 1 februari 2002 een koopovereenkomst gesloten voor de 
aankoop door cliente van alle aandelen in het kapitaal van de besloten vennoot-
schap Prowi Holding B.V. In de koopovereenkomst is bepaald dat de baten van de 
onderneming met ingang van 1 januari 2001 voor rekening en risico van cliente 
zijn. 

De aandelen van Prowi Holding B.V. zijn vervolgens op 25 maart 2002 aan cliente 
geleverd. 

Inmiddels is gebleken dat u ter gelegenheid van de onderhandelingen die hebben 
geleid tot vooraoemde koopovereenkomst als verkopende partij op cruciale punten 
aan cliente onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, alsmede cruciale 
informatie (bewust) heeft achtergehouden voor cliente. 

.\DVOCATUUR ARNHEM • Postbus 3155 6802 D D A r n h e m • Sickeszplein 1 Apeldooraseweg) Telefoon: 026 - 3 777 111 

Fax: 026 - 3 777 222 • E-mail: in fo@hekkelman.n l Internet : www.hekkelman.nl 

Hekkelman Terheggen & Rieter is een maatschap. waaruan de vennoten natuurlijke personen en beroepsvennootschappen zijn. 
Op onze dienstverlening zijn van toepassing de Algemene Vooriuaarden, zie ommezijae. gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank 
te Arnhem, waarin under andere een beperking van de aansprakelijkheid is op genu men. 

mailto:jkalisvaart@hekkelman.nl
mailto:info@hekkelman.nl
http://www.hekkelman.nl


pagimi 2 van brief d.d. 2 juli 2002 

In het hiernavolgende zal worden ingegaan op enkele van de belangrijkste thans 
reeds geconstateerde feitelijke onjuistheden en onvolledigheden. 

1. Personeel 

In het kader van het due diligence onderzoek heeft u aan cliente geen bij-
zonderheden gemeld omtrent het personeel en heeft u verklaard dat er in de 
afgelopen jaren geen mensen zijn ontslagen of anderszins conflicten zijn 
geweest die hebben geleid of zouden kunnen leiden tot claims. 

Reeds ter gelegenheid van haar eerste kennismaking met het personeel, die 
enkele uren na de aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden, heeft cliente 
echter moeten constateren dat door u gedurende de onderhandelingen tot 
verkoop van de aandelen Prowi Holding B.V., ja zelfs omstreeks de datum 
van ondertekening van de koopovereenkomst, met succes op bedrijfseco-
nomische gronden collectief ontslag is aangevraagd voor tien of meer 
werknemers. 
U heeft cliente destijds daarvan niet op de hoogte gesteld. Cliente was dan 
ook zeer verbaasd om op de dag van de aandelenoverdracht van de werk-
nemers te moeten vernemen dat een aanzienlijk aantal van de werknemers 
op bedrijfseconomische gronden waren ontslagen door Prowi Holding 
B.V., temeer daar u cliente tot die dag had voorgehouden dat het goed ging 
met de onderneming. 
Het betrof hier bovendien een groot aantal werknemers die cruciale func-
ties vervulden binnen Prowi Holding B.V. en waarvan meerdere reeds zeer 
lange tijd in dienst waren bij de onderneming. Cliente heeft inmiddels met 
een aantal van de door u ontslagen werknemers in het belang van de conti-
nui'teit van de onderneming een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten slui-
ten, terwijl een aantal anderen, waaronder een zeer bekwame meubelma-
ker, inmiddels al een andere betrekking hadden aanvaard, waardoor hun 
kennis van en kunde voor de onderneming teniet zijn gegaan. Het spreekt 
voor zich, dat het sluiten van deze nieuwe arbeidsovereenkomsten ook in 
het belang van de ontslagen werknemers was (en is). 

Dit collectieve ontslag van een aanzienlijk aantal van de werknemers (20% 
van het totale werknemersbestand) heeft tot gevolg dat Prowi Holding 
B.V. thans kampt met een tekort aan vakbekwame meubelmakers, dit ter-
wijl er reeds vele jaren op de arbeidsmarkt een schaarste heerst aan vakbe-
kwame meubelmakers. 
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Cliente heeft geconstateerd dat u cliente van de collectieve ontslagaan-
vraag op economische gronden opzettelijk, althans bewust, niet in kennis 
heeft gesteld. Sterker nog: u heeft zelfs verhinderd dat cliente voor de leve-
ring van de aandelen gesprekken kon voeren met het middenmanagement 
van Prowi Holding B.V. Alle leden van het middenmanagement hebben 
aan cliente bevestigd dat u hen verboden had contact te hebben met cliente 
en dat u hen had opgedragen in ieder geval met cliente absoluut niet te 
spreken over het door u aangevraagde collectieve ontslag. 

Direct na de afronding van de hiervoor vermelde kennismaking met het 
personeelheeft de technisch commercieel directeur van Prowi Holding 
B.V., de heer Schopman, die overigens niet bij de kennismaking aanwezig 
was, zijn ontslag ingediend. Mede gezien uw opmerking in de vragenlijst 
in reactie op het informatiememorandum dat de desbetreffende persoon 
zich voor langere tijd aan het bedrijf had gecommitteerd, alsmede de door 
u verstrekte informatie dat de technisch commercieel directeur opdrachten 
ter waarde van 50% van de gehele omzet voor de onderneming genereerde, 
terwijl u de andere helft van de omzet genereerde, heeft cliente vervolgens 
alles in het werk gesteld om te trachten de heer Schopman van gedachten 
te laten veranderen en hem de ontslagname te laten intrekken. Ondanks het 
feit, dat u beiden ten tijde van de opzegging volgens de heer Schopman 
van de met Prowi Holding B.V. bestaande arbeidsovereenkomst (in per-
soon) aanwezig was, bleek u niet bij machte, althans niet bereid, de heer 
Schopman van deze opzegging af te houden. 
Ter gelegenheid daarvan heeft de heer Schopman kenbaar gemaakt, dat hij 
reeds geruime tijd werkzaamheden uitvoerde voor en participeerde in een 
van de toeleveranciers van Prowi Holding B.V., te weten Kroezen Projects. 
Daarbij gaf hij aan dat hij die werkzaamheden al gedurende een periode 
van tenminste zes maanden tegelijkertijd met zijn activiteiten in dienstver-
band voor Prowi Holding B.V. had uitgevoerd, dat Kroezen Projects in-
middels al 'tot aan haar nek' in de orders zat en dat hij er niets in zag om 
bij de onderneming te blijven nu hij voor zichzelf verder kon gaan. 
Naar thans is gebleken heeft u nog recentelijk aanvullende arbeidsovereen-
komsten gesloten met de heer Schopman, en wel nadat hij gedreigd had 
Prowi Holding B.V. te verlaten. In die arbeidsovereenkomsten is - in strijd 
met hetgeen gebruikelijk is bij dit soort functies - geen non-
concurrentiebeding en/of relatiebeding opgenomen. 
Kroezen Projects heeft inmiddels de relaties van Prowi Holding B.V. be-
naderd en bedient reeds nu alle voormalige klanten van Prowi Holding 
B.V. 
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In dit kader is nog van belang op te merken dat de technisch commercieel 
directeur heeft laten weten dat hij u had gevraagd om met cliente te mogen 
spreken voor de verkoop van de aandelen van Prowi Holding B.V., maar 
dat u hem dat zou hebben verboden. 
Gezien deze gang van zaken, in combinatie met de teruglopende orderpor-
tefeuille (waarover laten meer) is niet voorstelbaar, dat u niet van de plan-
nen van de technisch commercieel directeur, die rechtstreeks indruisten te-
gen de belangen van Prowi Holding B.V., zou hebben geweten, althans had 
moeten weten. 
Door niet te voldoen aan het redelijke verzoek van de heer Schopman om 
met de overnamekandidaat te mogen spreken, heeft u zelfs er grotendeels 
aan bijgedragen dat de technisch commercieel directeur op deze wijze de 
onderaeming heeft verlaten met medeneming van bedrijfsgevoelige infor-
matie en alle voor de bedrijfsvoering belangrijke contacten. Merkwaardi-
gerwijs bevestigt u anderzijds in uw informatiebulletin ten behoeve van de 
verkoop van Prowi Holding B.V., dat het Kroezen Projects bekend is, dat 
zij (direct) geen contacten mocht hebben met de klanten van Prowi Hol-
ding B.V. Via de heer Schopman bestonden deze contacten op dat mo-
ment al, hetgeen u bekend was. Ook dienaangaande hebt u derhalve in 
strijd met de waarheid geinformeerd. 

In de onderhandelingsgesprekken heeft u aangegeven dat een binnenhuis-
architect te weten de heer D. Pereboom, regelmatig ziek zou zijn. Inmid-
dels is gebleken dat dit regelmatige ziektepatroon, waaraan u heeft gerefe-
reerd, evenmin op waarheid berust. U had melding moeten maken van de 
opmerkelijk situatie, dat de betrokken persoon in Meppel woont en dage-
lijks tussen Meppel en Hengelo heen en weer dient te rijden en zodoende 
meer dan 1.000 kilometer per week voor woon-werkverkeer moet reizen. 
Inmiddels is het cliente gebleken dat u - eveneens zonder cliente daarin te 
kennen - heeft geprobeerd de heer Pereboom "geforceerd" te laten uittre-
den en dat u op 13 maart 2002 een ontslagprocedure tegen de heer Pere-
boom aanhangig heeft gemaakt. 
Voornoemde ontslagprocedure is uiteindelijk afgestuit op een niet ontvan-
kelijk verklaring. Deze gang van zaken had veel kwaad bloed gezet bij de 
heer Pereboom, alsmede bij zijn collega's. Cliente heeft veel moeite en 
geld moeten besteden om de betrokken persoon, die volgens uw informatie 
van zeer groot belang was voor de (continu'iteit van de) onderneming, uit-
eindelijk alsnog te binden aan de onderneming. 
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Voorts is hier nog van belang op te merken dat in tegenstelling tot hetgeen 
u cliente heeft voorgespiegeld de onderneming niet beschikt over vier des-
kundige verkopers. 
Tot verbijstering van cliente heeft u zelfs op 1 december 2001, toen de on-
derhandelingen reeds in een dusdanig stadium verkeerden dat verwacht 
mocht worden dat de overname geeffectueerd zou worden, zonder overleg 
met cliente nog een juniorverkoper aangesteld. U heeft deze werknemer, 
die niet beschikte over kennis van de relevante markt, een aanzienlijk sala-
ris toegekend. Deze verkoper had echter bij de verkrijging van de aandelen 
door cliente, dus vier maanden later, nog altijd geen enkele (!) verkoop ge-
realiseerd. Nu deze werknemer geen enkele waarde had voor de onderne-
ming, heeft cliente inmiddels de arbeidsovereenkomst met de verkoper 
moeten afkopen. 

2. Resultaten 

Op herhaalde mondelinge en schriftelijke verzoeken van cliente om infor-
matie over de resultatenontwikkeling in 2002, heeft u cliente zowel mon-
delinge als schriftelijk (!) laten weten dat het resultaat van de onderneming 
nog positiever was dan in 2001. 
Naar cliente thans echter is gebleken is het eerste kwartaal van 2002 met 
een zwaar verlies (ongeveer € 344.746,--) afgesloten. De resultaten over 
dezelfde periode in 2001 bedroegen positief € 345.907. Dit aanzienlijke 
verschil, alsmede de daaraan ten grondslag liggende redenen, zijn gedu-
rende de onderhandelingen op geen enkele wijze door u aan cliente ken-
baar gemaakt. 

In de door u in het kader van de onderhandelingen opgestelde en aan cli-
ente verstrekte raming over 2002 is een aanzienlijke omzetstijging opge-
nomen voor de twee belangrijkste klanten, te weten Bart Smit en Mars-
kramer, welke klanten de laatste jaren gezamenlijk 60% van de omzet van 
de onderneming opleverden. 
De resultaten voor Prowi Holding B.V. gegenereerd door voornoemde 
klanten is tot nu toe slechts een fractie van de in de daaraan voorafgaande 
jaren gerealiseerde resultaten en laten in plaats van de voorgespiegelde 
stijging van het brutoresultaat een aanzienlijke daling zien met bijna 200 
%. (Het brutoresultaat is gedaald van € 345.907,00 positief in 2001 over 
het l e kwartaal tot negatief € 344.746,00 over het l e kartaal van 2002). Van 
voornoemde klanten heeft cliente inmiddels moeten vernemen dat er bij 
hen strategiewijzigingen hebben plaatsgevonden, welke aanzienlijke ge-
volgen met zich brengen voor de onderneming. U was daarvan volgens de 
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klanten, en niet te vergeten volgens de (voormalige) leden van het mana-
gementteam, waaronder de heer Schopman, reeds geruime tijd op de 
hoogte, maar heeft cliente, ondanks haar verzoeken om haar op de hoogte 
te houden van de recente ontwikkelingen, van deze cruciale ontwikkelin-
gen niet op de hoogte gesteld. 

In de door u opgestelde informatiebulletins is opgenomen dat de omzet die 
door opdrachten van Marskramer zouden worden gerealiseerd minimaal 
fl. 3.000.000 in 2002 zal bedragen. Inmiddels is het eerste half jaar bijna 
verstreken en is slechts fl. 594.000,00 gerealiseerd, dus slechts 20 % van 
de door u voorgespiegelde omzet voor het jaar 2002. 

Met betrekking tot de andere grote klant Bart Smit heeft u met een beroep 
op een krantenartikel cliente voorgehouden dat de Blokkerorganisatie, 
waarvan Bart Smit en Marskramer onderdeel uitmaken, aanzienlijke 
winsten en omzetstijgingen vertonen en aangegeven dat ook Prowi Hol-
ding B.V. daarvan zou profiteren. 
Ook deze voorspiegeling van zaken is onjuist gebleken. Tijdens het eerste 
bezoek van cliente na de aankoop van de aandelen Prowi Holding B.V. aan 
de directie van Bart Smit werd cliente ervan verwittigd dat Bart Smit over 
een periode van zes maanden vrijwel niets had afgenomen en dat dat werd 
veroorzaakt door het (u kenbaar gemaakte) besluit van Bart Smit om haar 
voorraad van de van Prowi Holding B.V. betrokken producten volledig af 
te bouwen door interne consumptie en dat zij van Prowi Holding B.V. 
verwacht dat laatstgenoemde voortaan ten behoeve van Bart Smit in de be-
drijfsgebouwen van Prowi Holding B.V. en op diens kosten en risico een 
voorraad zou gaan aanhouden. De vestigingen van Bart Smit zullen dan 
vervolgens in de toekomst rechtstreeks bij Prowi Holding B.V. bestellen, 
hetgeen uiteraard aanzienlijke financiele en logistieke consequenties voor 
de bedrijfsvoering van Prowi Holding B.V. met zich brengt. Met zoveel 
woorden heeft de heer Schopman bevestigd, dat een en ander medio 2001 
bekend was. Immers, na de bouwvakvakantie kreeg de heer Schopman op-
dracht om "alles op alles te zetten zo veel mogelijk orders naar binnen te 
halen, daar Bart Smit en Marskramer niet meer bestelden". U beiden 
voegden daaraan toe, dat "de budgetten van Bart Smit en Marskramer voor 
Prowi Holding B.V. op waren". Ook hiervan hebt u op geen enkele wijze 
melding gedaan. 

In tegenstelling tot hetgeen u cliente heeft voorgehouden, is onmiskenbaar 
duidelijk dat de resultaten over het eerste kwartaal 2002 zeer slecht zijn. 



pogina 7 van brief cl.d. 2 juli 2002 

Hiernaast is nog altijd niets gebleken van de vele projecten welke volgens 
uw mededelingen "op de rol" zouden staan. In de administratie valt daar-
van niets op te maken. Cliente moet er daarom vooralsnog dan ook van uit 
gaan dat ook deze mededelingen uwerzijds niet op de waarheid berusten. 

Cliente heeft in de periode voorafgaand aan het ondertekenen van de 
koopovereenkomst, alsmede in de daaropvolgende periode tot de over-
dracht van de aandelen, herhaalde malen verzocht betrokken te worden bij 
het nemen van (belangrijke) besluiten over de bedrijfsvoering van Prowi 
Holding B.V. U heeft aan voornoemd redelijke verzoek van cliente nim-
mer voldaan. Naar thans is gebleken, heeft u in de desbetreffende periode 
voor de bedrijfsvoering van de onderneming zeer belangrijke beslissingen 
genomen zonder cliente daarin te kennen, laat staan te overleggen. Uw 
handelen terzake is in strijd met de (precontractuele) goede trouw alsmede 
de over en weer in acht te nemen rechtens relevante belangen. Vanaf het 
moment dat er een redelijke verwachting was dat tussen u en cliente een 
koopovereenkomst voor de aandelen van Prowi Holding B.V. tot stand zou 
komen, had het - zeker gezien het feit dat het risico met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2001 voor risico van cliente zouden zijn - op uw weg 
gelegen, zelfs zonder verzoeken van cliente daartoe, om cliente te betrek-
ken bij belangrijke beslissingen die invloed van enige importantie zouden 
kunnen hebben op de resultaten van Prowi Holding B.V. Toen cliente u in 
maart 2002 zowel per fax als per mail, en niet te vergeten telefonisch be-
naderde en u verzocht haar in eventuele voorhanden zijnde problemen te 
betrekken c.q. met haar daarover in overleg te treden, deelde u haar desge-
wenst mede, dat het enige voorliggende probleem de vraag was, of Prowi 
Holding B.V. lid zou moeten blijven van de TOS (de Twentse Onderne-
mers Society). Op de vraag van cliente of dat het enige probleem was ant-
woordde u: ja. 

Nadat cliente u heeft geconfronteerd met het feit dat in het eerste kwartaal 
van 2002 de resultaten van Prowi Holding B.V. voor wat betreft de order-
ontvangst en de winstresultaten zeer slecht waren, heeft u geantwoord dat 
de slechte orderontvangst te wijten zou zijn aan een economische dip en de 
sterk verbeterde "routing" in de fabriek. 
Uit onderzoek is gebleken dat ook deze mededelingen feitelijk onjuist zijn. 
De slechte orderontvangst blijkt te zijn veroorzaakt door met name het feit 
zoals hiervoor reeds beschreven dat de technisch commercieel directeur, de 
heer Schopman reeds geruime tijd bezig was een concurrerend bedrijf op te 
richten en aldaar reeds de door hem geworven orders liet plaatsen. Op deze 
wijze werd het bedrijfsdebiet door de technisch commercieel directeur ten 
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behoeve van zichzelf, althans zijn bedrijf, te gelde gemaakt. Zoals even-
eens hiervoor reeds is aangevoerd, heeft u van het u wel bekende voorne-
men van de technisch commercieel directeur om voor zichzelf te beginnen 
nimmer melding gemaakt aan cliente. 
Voor wat betreft uw antwoord over de sterk verbeterde routing is gebleken 
dat uw stelling geen steun vindt in de feiten. Uiteraard is de routing simpel, 
indien er geen tot weinig opdrachten worden uitgevoerd. Gebleken is 
voorts dat een van de meest omvangrijke orders die op het moment van de 
aandelenoverdracht door de fabriek werden gefabriceerd een kostbare keu-
ken betrof die tegen een absurd lage prijs voor een van de directeuren, t.w. 
de heer Leusink van Prowi Holding B.V. voor prive-doeleinden werd ge-
produceerd! De heer Leusink heeft inmiddels bij Prowi Holding B.V. een 
faktuur ingediend voor managementuren, welke hij uitgevoerd zou hebben 
voor Prowi Holding B.V., en met welke faktuur hij de door Prowi Holding 
B.V. voor hem in prive geproduceerde keuken wil verrekenen. Inmiddels 
blijft Prowi Holding B.V. fakturen van leveranciers ontvangen, welke be-
trekking hebben op leveringen ten behoeve van prive doeleinden voor de 
heer Leusink. 

In de door u opgestelde informatiebulletins en de mondeling verstrekte in-
formatie, is vermeld dat Prowi Holding B.V. aanzienlijke besparingen zou 
hebben gerealiseerd door de inkopen te laten plaatsvinden door middel van 
deelname in een cooperatieve inkooporganisatie Lithorama. 
Reeds in de eerste week na de ovemame van de aandelen, heeft cliente 
moeten ervaren dat in de eerste vergadering van Lithorama die in aanwe-
zigheid van cliente heeft plaatsgevonden, geagendeerd stond het nemen 
van het besluit tot liquidatie van Lithorama, welk besluit bleek te zijn in-
gegeven door het feit dat de inkooporganisatie niet aan de verwachtingen 
voldeed. Inmiddels is gebleken, dat u ook hiervan op de hoogte was. Be-
wust heeft u ook deze informatie aan cliente onthouden. 

3. Concurrentiepositie 

In de door u verstrekte informatie heeft u aangegeven: 
"Prowi ervaart nauwelijks concurrentie. Er worden zelden offertes in con-
currentie uitgebracht." 

Inmiddels is gebleken dat er wel degelijk een heftige concurrentiestrijd 
heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt. 
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Allereerst ondervindt Prowi Holding B.V. veel concurrentie van de hier-
voor reeds gememoreerde onderneming van de voormalig technisch com-
mercieel directeur. 
Hiernaast is inmiddels uit van Bart Smit verkregen informatie gebleken dat 
zij reeds vele malen hadden aangegeven dat Prowi Holding B.V. aan pro-
ductontwikkeling moest doen en dat als dat achterwege zou blijven Bart 
Smit een andere leverancier zou gaan zoeken. Daarbij heeft Bart Smit te-
vens aangegeven dat, doordat Prowi Holding B.V. hierop niet heeft gerea-
geerd, een andere leverancier thans reeds ongeveer een gelijkluidend vo-
lume aan Bart Smit levert. 
Dit laatste valt te beschouwen als een handelen, danwel nalaten, in strijd 
met het bepaalde in art. 5.3 van de koopovereenkomst d.d. 1 februari 2002. 

Conclusie 

Op grond van het voorgaande, is cliente ervan overtuigd dat de koopovereenkomst 
van de aandelen Prowi Holding B.V. is ontstaan door bedrog uwerzijds, althans 
door u veroorzaakte dwaling van de zijde van cliente. 

Indien cliente op de hoogte zou zijn geweest van de hiervoor reeds kort aangedui-
de zaken, zou cliente niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden, tot het sluiten 
van de koopovereenkomst voor de aandelen Prowi Holding B.V. zijn overgegaan. 

Cliente meent dat onder deze omstandigheden de uitsluiting van de bevoegdheid 
tot ontbinding of vernietiging van de overeenkomst nietig is, althans dat een be-
roep daarop niet kan slagen wegens onder meer strijdigheid met de redelijkheid en 
de billijkheid. 

De door u verstrekte informatie omtrent de te kopen onderneming verschilt zoda-
nig van de feitelijke situatie, die cliente na de levering van de aandelen heeft aan-
getrofFen, dat hetgeen u heeft geleverd niet geacht kan worden te voldoen aan het-
geen cliente op grond van uw informatie mocht en kon verwachten te hebben aan-
gekocht. 

Indien cliente wel op de hoogte zou zijn geweest van de hiervoor vermelde zaken, 
zou zij nimmer bereid zijn geweest tot betaling van een koopprijs voor de aandelen 
hoger dan f 3.000.000,00. (€ 1.361.340,65). 
Cliente meent dan ook recht en belang te hebben van u te vorderen de koopprijs 
van de aandelen alsnog in onderling overleg vast te stellen op f. 3.000.000 
(€1.361.340,65), bij gebreke waarvan cliente zich genoodzaakt zal zien zich tot de 
rechter te wenden met onder meer het verzoek de overeenkomst te ontbinden en te 



pagina 10 van brief d.d. 2 juli 2002 

bepalen dat de aandelen aan u dienen te worden teruggeleverd, alsmede u te ver-
oordelen tot vergoeding van alle andere door uw onrechtmatige handelswijze door 
cliente geleden en te lijden schade. 

Graag vemeem ik binnen tien dagen na heden dat u instemt met het hiervoor ver-
woorde voorstel, bij gebreke waarvan ik mij vrij acht zonder nadere aankondiging 
rechtsmaatregelen jegens u te treffen. 

Met vriendelijke groet, 


