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Het is niet de eerste keer (en zal ook niet de laatste zijn), dat beste 
vrienden besluiten om een bedrijf te starten. Zo ook Ellis en Denise. 
Tijdens een avond doorzakken waren ze eruit; een gat in de markt 
en zij gingen in dat gat springen. Ook de volgende dag (met kater) 
vonden ze het nog steeds een heel fantastisch plan: hulp aan huis 
voor oudere hulpbehoevenden. De naam, Ellis & Denise FourFun, 

klonk top en dus sprongen ze na een paar dag in de vlotte Mini om 
zich in te schrijven met een BV bij de Kamer van Koophandel.

ZAKELIJK IN ZEE 
MET JE BESTIE? HEB 

JE DE SCHEIDING OOK 
AL VASTGELEGD?

SUCCES
In de weken die volgden, werd er een 
lekker fris logo ontworpen en kwam 
er al rap een mooie website online. En 
wat heel gaaf was: het liep als een dolle. 
Door het netwerk van Ellis en de goede 
salespitches van Denise stroomden de 
aanvragen binnen. En de euro’s ook, zag 
ik toen ik de financiële rapportages voor 
ze opstelde.

ONMIN
En toen rinkelde de telefoon; een woes-
te Ellis aan de lijn. Nog een belletje, 

van je raadt het al: Denise die ook al 
niet te vrolijk klonk. Ik stelde voor om 
elkaar te ontmoeten bij mij op kantoor 
(neutrale grond) en vroeg een collega 
om aan te schuiven bij het gesprek. 
Zij liet de dames zien dat stoppen met 
het bedrijf zakelijk gezien een enorme 
financiële aderlating voor ze zou zijn. 
Dus waarom? Ik kwam niet achter de 
echte reden van hun onmin.

BEDROG
Toen ik nog maar een keer vroeg waar-
om ze echt uit elkaar wilde, kwam de aap 

uit de mouw. Het vriendje van de één was er van 
door gegaan met de ander. Waarbij hij zich ook 
nog als ‘onafhankelijk adviseur’ had opgesteld, 
dus dubbel bedrog. Tja, ik snapte wel waarom 
Ellis woest was. Wat volgde, was een emotionele 
achtbaan en gelukkig lukte het de dames om hier 
uit te stappen en met verstand naar hun onderne-
ming te kijken.

BREUK
Onenigheid, het komt in de beste huwelijken 
voor. Wil je liever zonder elkaar verder? Dan is het 
inmiddels normaal dat je van tevoren huwelijkse 
voorwaarden hebt opgesteld, zodat een breuk 
zo soepel mogelijk verloopt. Maar hoe is dat 
eigenlijk geregeld als je zakelijk getrouwd bent 
met elkaar? 

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
Ellis en Denise hadden er goed aan gedaan om 
een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. 
Hierin leg je bijvoorbeeld vast hoe je een eventu-
eel geschil regelt of een prijs vaststelt in verschil-
lende situaties van  overlijden of faillissement van 
een aandeelhouder. Dan kun je hier in ieder geval 
geen discussie meer over krijgen. En hoef je, in 
het geval van de dames, niet overal over te gaan 
ruziën en alles ter discussie te stellen. 

Hoe het is afgelopen? Ze hebben gelukkig toch 
besloten om verder te gaan met hun lucratie-
ve bedrijf, al is de vriendschap natuurlijk wel 
bekoeld. En voor onpartijdig zakelijk advies? Dan 
weten ze inmiddels dat het verstandiger is om mij 
te bellen. 
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TIP ZAKELIJK IN ZEE 
MET JE BESTIE?

Leg een eventuele exit vast in een 
aandeelhoudersovereenkomst.


