Persbericht
Afslanking bij BV Leerdam Crystal
Wegens tegenvallende omzet en resultaat van dochtermaatschappij BV Leerdam Crystal is het
voornemen dat deze organisatie fors zal worden afgeslankt. De activiteiten worden
geconcentreerd rond de winkel en de productie in Leerdam. Het aantal fte zal van 12,9
teruggebracht worden tot 5,3.
Daartoe zal in overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad worden bekeken in hoeverre
middels outplacement personeelsleden elders plaatsbaar zijn. Voor de overige personeelsleden die
betrokken zijn bij deze reorganisatie zal ontslag worden aangevraagd.
Vooruitblik geheel 2010
Het negatieve resultaat van deze vennootschap zal tezamen met de reorganisatiekosten er voor
zorg dragen dat ook de Royal Delft-groep als geheel waarschijnlijk geen winst zal maken over het
jaar 2010.
Over de Koninklijke Porceleyne Fles
De Koninklijke Porceleyne Fles, Anno 1653 (Royal Delft) is de toonaangevende producent van
handgemaakt sieraardewerk (met name het authentieke Delfts Blauw) en speciale keramische
producten in kleine oplagen. De fabriek wordt jaarlijks bezocht door meer dan honderdduizend
bezoekers. Het bedrijf heeft twee dochterondernemingen: Leerdam Crystal en Koninklijke Van
Kempen & Begeer.
Over Leerdam Crystal
Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die
ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek
kunstenaars aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te
brengen.
Over Koninklijke Van Kempen & Begeer
Het sinds 1789 bestaande Van Kempen & Begeer is de houdster van de merken Keltum (bestek
en tafelaccessoires), Gero (bestek, pannen en keukenhulpen), BK (pannen en keukenhulpen) en
Royal VKB (design artikelen voor keuken en tafel). De ruim 200 jaar ervaring van het bedrijf is
terug te vinden in het traditionele vakmanschap gecombineerd met de modernste technieken
waarmee bestek, pannen, tafelaccessoires en keukenhulpen geproduceerd en op de markt
gebracht worden.
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