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Zelfzorgmarkt 2 
groeit licht

Nog altijd schaamte 5 
bij drogisterij-aankopen

Juridische Vraagbaak 6
Alles over de  
jaarrekening

In dit nummerzijn hele enthousiaste ondernemers 
aan de slag gegaan. Ze willen hun 
klanten echt wat extra’s bieden. Dat 
enthousiasme en die gedrevenheid 
werkt door op bestaande onderne-
mers. We merken dat het vertrouwen 
weer toeneemt.”

Overname 
Het is duidelijk; DA bouwt weer aan 
de toekomst en doet dat met het vol-
ste vertrouwen in de formule die het 
opgezet heeft. Dit interview vond 
plaats een paar dagen nadat de ACM 

consumenten razend enthousiast op 
de nieuwe DA-winkels”, aldus Henk 
Castelijns. “Ze zijn met name blij 
met zo’n uitgebreide winkel in hun 
omgeving en ook met het advies dat 
ze er kunnen krijgen. Het is voor ons 
een teken dat de naam DA nog altijd  
enorm gewaardeerd wordt.” 

Fris, GezOnd, mOOi 
De nieuwe winkels hanteren al-
lemaal de Fris, Gezond en Mooi 
formule, die in 2014  werd opgezet. 
“Fris, Gezond en Mooi is de basis 
van waaruit we denken”, zegt Caste-
lijns. “Het combineert drie werelden 
onder één dak en beleving staat er 
centraal. Het laat goed zien wat we 
in huis hebben en wat we onderne-
mers kunnen bieden. Stadskanaal 
is een winkel waar de Fris, Gezond 
en Mooi formule perfect wordt uit-
gevoerd. Het zorgt voor een aanbod 
dat de consument aanspreekt. On-
dertussen werken we aan het verbe-
teren van de elementen op de pun-
ten waar dat nodig is. Zo komen we 
tot een toekomstbestendige formule 
en kunnen we bepalen welke ele-
menten we in welke winkels kunnen 
toepassen. Elke winkel is immers 
anders.” 

enthOusiaste Ondernemers
Ook ondernemers lijken er weer vol 
goede moed tegenaan te gaan. “Daar 
waar we winkels hebben geopend, 

Lees verder op pagina 329 december 2015 was een zwarte 
dag voor DA: het bedrijf werd of-
ficieel failliet verklaard. Slechts een 
paar uur later werd een doorstart 
gerealiseerd onder de vlag van de 
Nederlandse Drogisterij Service, 
onderdeel van groothandel Holland 
Pharma. De snelle ontwikkelingen 
zorgden voor gemengde gevoelens: 
enerzijds de opluchting dat de naam 
DA leek te blijven bestaan maar ook 
een hoop onzekerheid, met name 
bij ondernemers en leveranciers, 
over de toekomst. Castelijns vertelt: 
“Een faillissement is natuurlijk niet 
niks. Alle contracten, huurovereen-
komsten en noem maar op waren 
weg. Alles stond ter discussie. Wat 
we na de doorstart als eerste wilden 
herstellen, waren de leveringen naar 
klanten.. Inmiddels is de leverings-
graad hoger dan ooit.” 

nieuwe vestiGinGen
Ook het vertrouwen in de naam DA 
lijkt langzaamaan weer te groeien. 
Zo (her)opende DA de afgelopen 
weken een winkel in Oud-Gastel 
en compleet nieuwe vestigingen in 
Oldemarkt en meest recentelijk in 
Stadskanaal. “Overal reageren de 

We hebben in DW vaak zat geschreven over het zware jaar dat DA vorig jaar heeft 
gehad, een jaar dat eindigde in een faillissement en razendsnelle doorstart. Maar 
de drogisterijketen is op de weg terug. We spraken met de interim-directeur van de 
Nederlandse Drogisterij Service, Henk Castelijns.

Nieuwe winkels voor DA: 
het vertrouwen komt terug

De Fris, Gezond en mooi formule komt goed tot uiting in de nieuwe DA-winkel 
in Stadskanaal. 

Poets en spoel met actieve zuurstof
In de mond leven goede en slechte bacteriën. De slechte bacteriën 
veroorzaken de bekende mondziekten zoals: cariës (gaatjes), 
gingivitis (tandvleesontsteking), halitose (slechte adem) etc. 
Kenmerk van slechte bacteriën is dat deze niet overleven in een 
zuurstofrijke omgeving. Goede bacteriën zijn gebaat bij zuurstof.  
De actieve zuurstof in O7 active® helpt de slechte bacteriën te 
bestrijden en juist de goede bacteriën te voeden.
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Verkrijgbaar als mondspoelmiddel en tandpasta
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Wij zijn Vriesia. De onafhankelijke groothandel  
in zelfzorggeneesmiddelen en drogisterij-artikelen.  
Sinds 1910 voorzien wij onze klanten dagelijks van  
producten, diensten en advies.

Meer informatie? 072 - 511 89 85 
info@vriesia.nl of kijk op www.vriesia.nl
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Medisch hulpmiddel.
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