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“Ik heb best 
vaak een aanbod 
gekregen om te 
wisselen van  
accountant, maar 
dat doe ik niet.” 

Herman Tomesen (foto) is eigenaar van  
de Kroon Kozijn vestiging in Dordrecht.  
Hij startte 25 jaar geleden als dealer- 
manager voor Kroon Kozijn Nederland. 
In die rol adviseerde hij dealers door heel 
Nederland. Herman had de ambitie voor 
zichzelf te beginnen en heeft dat in 2008 
waargemaakt. Samen met een compagnon 
startte hij de locatie in Dordrecht. 

Met de wereldwijde financiële crisis die ook in 
dat jaar begon, stond Herman voor een behoor- 
lijke uitdaging. Gewoon doorzetten was de 
gedachte nu alle voorbereidingen zijn getroffen. 
Zijn jarenlange ervaring als dealermanager én 
zijn markt- en productkennis zorgden voor de 
juiste keuzes in zijn bedrijf. Hij nam geen risico’s 
met grote projecten en voorinvesteringen, maar 
focuste op de goedlopende particuliere markt 

en leverde daar goed werk en dito service. 
Destijds was de grootste doelgroep senioren; 
zij kozen voor kunststof kozijnen zodat je niet 
meer hoefde te schilderen. Dat argument is nu 
bijzaak. De keuze voor kunststof kozijnen ligt nu 
bij verduurzamen van de woning, waardoor een 
grotere markt bij jongere mensen is ontstaan.

De samenwerking tussen Herman en DKL  
Accountants en Adviseurs B.V. startte in  
de beginfase van DKL. Zijn toenmalige  
compagnon was klant bij DKL en ervaarde een  
fijne samenwerking, zo kwam Herman auto- 
matisch bij hen terecht. DKL verzorgde vanaf 
het eerste moment het hele financiële pakket 
voor deze Kroon Kozijn vestiging. In 2009 
besloten Herman en zijn compagnon uit elkaar 
te gaan, waarbij DKL actief ondersteunde in  
het proces en alle bijkomende zaken. 

Toermalijnring 1320 in Dordrecht 

078 - 622 63 40  |  dordrecht@kroonkozijn.nl
www.kroonkozijn.nl

“Ik ben erg trouw aan 
mijn leveranciers. Ik 
heb nooit vergeleken, 
want dan zou het 
alleen om prijs gaan 
en daar gaat het nou 
precies niet om.” 

Kroon Kozijn is met haar 25 vestigingen de 
grootste kozijnfabrikant van Nederland.  
De doorontwikkelde producten zijn al ruim 
40 jaar succesvol. 

Quote: Herman Tomesen



“Als er een keer iets aan de hand is, kun je elkaar 
beter helpen als je elkaar wat beter kent”, vindt 
Herman. “DKL is erg duidelijk en integer, wat 
ik heel fijn vind. Ik houd van die manier van 
zakendoen. Zij doen alles voor mij, maar zullen 
nooit iets doen dat ‘tegen de grens aan schuurt’ 
en dus kan ik alles aan ze overlaten en ben ik 
nooit huiverig voor controle of onaangename 
verrassingen.”

In de loop van 2009 begon het bedrijf goed  
te lopen. “Veel woningen mochten we  
geheel voorzien van kunststof kozijnen.  
Natuurlijk hebben we een aantal concurrenten  
in de regio. Maar wij maken echt het verschil 
door een hoge mate van afwerking en dege- 
lijke montage.” Die montage heeft Herman sinds 
2008 bij één bedrijf uitbesteed. Zij verzorgen  
het inmeten, de montage en de overslag. Dit 
bleek best een kritisch stuk in de bedrijfs- 
voering, omdat je afhankelijk bent en Kroon 
Kozijn Dordrecht bleef maar groeien. Daarom 
startte Herman in 2019 Allure Montage. Een 
samenwerking met Sjaak van den Berg, die eerst 
werkte bij het ingehuurde montagebedrijf.  
Het hele proces hebben zij nu volledig en  
gecontroleerd in de hand. 

“Ook bij deze opstart heeft DKL geadviseerd en 
geholpen en ook Sjaak werd klant bij DKL.  
Allure breidde snel uit van 2 fte’s naar 12 fte’s 
met een aantal zzp’ers. Allure monteert met 
haar montageploegen nu voor verschillende 
dealers van Kroon Kozijn. DKL verzorgt de 
financiële administratie, maar ook alles wat met 
het personeel te maken heeft: pensioenen, cao, 
verzuim, enzovoorts.”

“Daar betaal ik dan wel voor, maar dat is niet 
erg. Ik kan weer door met mijn eigen werk. DKL 
heeft ons ook begeleid en geadviseerd bij de 
aankoop van een nieuw pand. Sterker nog, zij 
tipten ons deze locatie omdat ze wisten wat we 
zochten. Ze namen alle zorgen uit handen: een 
vastgoed bv oprichten, personeel overzetten, 
pensioenen regelen, nieuwe arbeidscontracten 
opstellen en de begeleiding met de bank. Zelfs 
toen de onderhandelingen vastliepen hebben 
ze mij daarmee geholpen. Het gaat echt veel 
verder dan alleen financieel advies. Ik 
zou anderen zeker aanraden met DKL te 
werken.” besluit Herman.

DKL verzorgt voor Kroon Kozijn 
de volgende diensten:

• Periodieke monitoring financiële 
administratie 

• Fungeren als sparringpartner 

• Salarisadministratie en HR  
ondersteuning 

• Jaarrekeningen, begrotingen  
en fiscale aangiftes 

We houden van korte lijntjes. Communiceren doe je gewoon recht-
streeks, op de manier die jij fijn vindt. Even appen? Geen probleem!

Ben je benieuwd wat wij voor jouw  
onderneming kunnen betekenen? Laat het ons 
weten! We zetten de koffie graag voor je klaar. 

“Het fijne aan het werken 
met DKL is dat ik ze altijd 
kan bellen voor verschillende 
dingen en ik krijg altijd snel 
antwoord, met name daarin 
ervaar ik veel gemak.” 

“

T  085 - 822 49 00
E  info@dkl-accountants.nl  
W  www.dkl-accountants.nl


