Keymusic opnieuw failliet: 'Het is heel zonde'
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Keymusic, dat muziekinstrumenten en -apparatuur verkoopt, is opnieuw failliet verklaard. Dat gebeurde in 2019
ook al. "Het is heel zonde", zegt eigenaar Jan 't Hoen tegen RetailTrends. "We hebben er met heel veel mensen
enthousiast aan gewerkt, maar het is niet gelukt."
De coronacrisis is volgens 't Hoen de belangrijkste oorzaak. "Vooral de laatste coronaslag in het vierde
kwartaal van vorig jaar was voor ons een heel zware." Winkels moesten dicht en de supplychain haperde.
Keymusic zette sinds de doorstart in 2019 in op groei, maar de financiering bleek een probleem. "Dat wilden
we deels door private equity doen, maar die hielden in januari ook allemaal de hand op de knip."
't Hoen, die in 2019 zo'n 5,5 miljoen euro neertelde voor de Nederlandse tak van Keymusic en die ook de
aandelen van de Belgische tak verwierf, was april vorig jaar nog zeer positief over de kansen. Inclusief
franchisewinkels had de keten toen 26 winkels, in Nederland en België. Binnen twee jaar zouden dat er veertig
moeten zijn, was het idee. "Vorig jaar zou het jaar zijn dat corona een beetje tot het verleden zou behoren,
maar dat was niet zo. En dat heeft er bij ons in gehakt."

Winkels dicht
Keymusic liet vervolgens het groeiscenario vallen. "We hebben dit jaar franchise afgebouwd en ook een aantal
eigen winkels gesloten." Toen 't Hoen het faillissement aanvroeg, waren er in Nederland nog drie eigen

winkels: in Eindhoven, Utrecht en Rotterdam. Die zijn dicht. Dat geldt volgens curator Duco van Dongen ook
voor een verkooppunt in muziekmakerscentrum Q-Factory in Amsterdam en de overgebleven franchisewinkel
in Den Bosch.
In België heeft Keymusic op dit moment winkels in Antwerpen, Brussel en Gent. Daar waren geen
franchisewinkels meer. In België is volgens 't Hoen gekozen voor een gerechtelijke reorganisatieprocedure,
waarbij het bedrijf tijdelijk beschermd is tegen schuldeisers. "Hoe dat gaat, zullen we komende week merken",
zegt 't Hoen. De winkels in België zijn open.

Belangstelling voor doorstart
Er hebben zich meerdere partijen gemeld die interesse hebben in een doorstart, zegt de curator. Hoe groot de
kans op succes is, is nog niet duidelijk. "Dat weet ik nog niet. Daarvoor zijn we in een te vroeg stadium", aldus
Van Dongen. De biedingsprocedure is nog niet opgestart.
De curator moet nog onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement. "Ik vind het nog te vroeg om daar
iets over te roepen. Maar corona heeft natuurlijk niet geholpen."
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