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Vier franchisenemers House of Shoes naar GMS
Curator Cees Klomp bevestigde eerder vandaag dat de schoenenketen House of Shoes niet als
keten een doorstart maakt. House of Shoes telt 41 winkels.

"De directie, de banken en ik hebben zich de
afgelopen vier weken bezig gehouden met de
mogelijkheden van een totale doorstart, maar
dat is helaas niet gelukt. Heel jammer", zo
bevestigt hij aan de redactie van Schoenvisie.
Wel zijn er perspectieven voor de vier
overgebleven franchisenemers, die zelfstandig
door willen gaan. Algemeen directeur Bart
Dirven van de GMS Group Netherlands bevestigt
dat ze zich bij GMS willenaansluiten.Algemeen
directeur Bart Dirven van de GMS Group
Netherlands bevestigt dat drie franchisenemers,
te weten die in Roermond, Hoofddorp en
Moergestel al zijn ingeschreven bij GMS en dat
met de vierde nog wordt onderhandeld.

Omzet- en margeprobleem 
Volgens de curator is het faillissement met
name te wijten aan de huidige economische
crisis. "De hele retail heeft het moeilijk door
een laag consumentenvertrouwen met als
gevolg uitstel van aankopen. De deconfiture bij
House of Shoes is in de eerste plaats dan ook het gevolg van een omzet- en margeprobleem. Daarbij
komt dat een vijf- of zestal franchisenemers het de afgelopen twee jaar niet redde, waarop House of
Shoes die winkels teruggenomen heeft. Niet per se de panden, maar wel de hele inventaris en het
personeel.  dat betekende een extra kapitaalbeslag. We gaan dit uiteraard nog nader uitzoeken." 

Faillissement
De directie van House of Shoes heeft, op aandringen van de bank, zelf het faillissement aangevraagd.
Op dit moment wordt alles in gereedheid gebracht voor een totale leegverkoop, die in elk geval de
gehele maand december zal duren. Betrokken leveranciers kunnen, voor zover in hun
leveringsvoorwaarden een eigendomsvoorbehoud staat, hun artikelen tot uiterlijk dinsdag terughalen
of die onder bepaalde condities laten meelopen in de uitverkoop. 

Interesse
De curator gaat vervolgens per vestiging bekijken of er een doorstart mogelijk is. Een landelijke
keten heeft inmiddels interesse getoond in enkele winkels. Of dat Bestseller is, bekend van de
ketens Vero Moda en Jack & Jones, kon of wilde hij niet bevestigen.

Ontslag
Alle circa 280 personeelsleden zijn direct na de faillissementsuitspraak ontslagen; officieel
eindigt hun dienstverband op 15 december. Daarna zal mogelijk in enkele filialen de
uitverkoop doorgaan met een beperkt aantal personeelsleden.

e-mailen printen

Reacties (2)

VAN ONZE PARTNERS meer (1)...

GDS 13 t/m 15 maart - Düsseldorf 

BEURZEN Beurzen

12 januari 2013 - Riva del Garda, Italië
Expo Riva Schuh

13 januari 2013 - RAI, Amsterdam
Kleine Fabriek

15 januari 2013 - Tempelhof, Berlijn, Duitsland
Bread & Butter

VACATURES meer (12)... 

1/1

Sales representative (M/V) (Mark Bakker Agenturen
B.V. )
Customer Sales Specialists (Bijenkorf)
Area sales manager (F/M) (WOLFORD Belgium N.V.)
Handelsvertreter / in für die Niederlande (Ambee
GmbH)
Account Manager (Nikkie)
Agents (Berlingot)
Agent (Mistral/ Footex International bv)
Zelfstandige handelsagent(e) / agenturenfirma
(Josef Seibel Holding GmbH)
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Er is natuurlijk ook veel gestunt met de prijzen! Van korting kan men niet leven, er zullen nog meer ketens volgen!

H. Van Daal

05-12-2012 op 10:05

Weer een familie bedrijf waar de broers eigenaars het met elkaar niet konden vinden,de vader Adriaan Krol zoon uit

een groot familie bedrijf zal zich omdraaienin zijn graf,immers hij dacht het beter te doen als waar hij vandaan kwam

;namelijk de ver.Krol schoenbedrijven die het metde schoenafdeling ook niet heeft kunnen redden . Jammer maar zo

gaat dat in familie bedrijven,kwaliteit van leding geven moet men kopen en niet denken fdat men het zelf kan.

Ton van Loon

02-12-2012 op 13:43
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