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SAKKO TANKSTATIONS
Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

ZAKELIJK DIESEL EN EURO95 TANKEN IN
HELMOND MET DE HOOGSTE KORTINGEN?
LAAT U VERRASSEN EN NEEM CONTACT MET
ONS OP VIA TANKPAS@SAKKOCOMMERCIAL.NL
OF BEL MET 0164-271020!
LOCATIE SAKKO STATION HELMOND
LAGEDIJK 11
5705 BX HELMOND
WWW.SAKKOTANKSTATIONS.NL

KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECHNIEKEN. VEEL BEDRIJVEN WERKEN MET ONZE
PRODUCTEN.

DE OPWARMING VAN DE AARDE LEIDT TOT HOGERE
TEMPERATUREN OOK IN NEDERLAND. WIJ HELPEN
U OM HET KOEL TE HOUDEN IN DE ZOMER. MAAR
WIST U DAT EEN AIRCO OOK ALS VERWARMING
TE GEBRUIKEN IS? HET RENDEMENT IS ZELFS NOG
HOGER DAN EEN GASVERWARMING. RAADPLEEG
VEKAH.

DE AARDE LEVERT ONS WARMTE, UIT DE GROND
MAAR OOK UIT WATER EN LUCHT. WIJ LEVEREN DE
TECHNIEK OM DEZE WARMTE TE GEBRUIKEN VOOR
RUIMTE VERWARMING MAAR OOK VOOR WARMWATERSYSTEMEN.
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NIEUW:
ZAKELIJK
BOODSCHAPPEN
DOEN
Betaal je boodschappen
achteraf op rekening of
direct per pin

AL JE
BOODSCHAPPEN
IN 1 KEER
BESTELD

Jumbo, Helmond, Huiskensstraat 2
Azalealaan 64, Dorpsstraat 58D
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Het Helmonds Vakantieboek als
alternatief voor de zomerborrel
Al enkele weken gonsde het op social media en sinds begin juni kan iedere Helmonder er kennis mee maken: het
groots Helmonds puzzel-, speel-, lees- en knutselvakantieboek. John van der Sanden, neerlandicus en theatermaker
(o.a. De Helmondse Musical) en Jan Vriends, schrijver en tekenaar (o.a. voor meidenstripblad Tina) maakten in
ruim een half jaar een boek dat je een mooie zomervakantie bezorgt. Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, het
boek is zeer de moeite waard. Zij vinden dat Helmond het waard is om een eigen vakantieboek te hebben.
“Hoewel het boek daarvoor in eerste instantie niet is gemaakt, is het een lichtpuntje in deze Corona-zomer.
Misschien dat we met het boek ervoor kunnen zorgen dat de vakantie voor vele Helmonders toch een beetje
aangenamer wordt.” Een mooi streven van twee zeer creatieve Helmonders. RSW Accountants en Adviseurs is één
van de bedrijven die voor alle medewerkers een exemplaar besteld heeft. Een goed idee voor meer Helmondse
bedrijven. Ondernemers en medewerkers gaan immers een geheel andere vakantieperiode tegemoet.
vuistdikke vakantieboeken van Okki, Jippo en Taptoe of
Donald Duck kregen: Urenlang plezier tijdens lange lome
zomerdagen of op de achterbank van een auto op weg naar
de vakantiebestemming. Het boek zorgt dus voor een terugnaar-toen-idee. Het bijzondere is dat het boek nu niet meer
enkel gericht is op jeugd, maar dat het geschikt is voor alle
leeftijden. Alle inwoners van Helmond dus.

Wie op het idee kwam laten ze even in het midden. Maar het
was kort na de zomer van 2019 dat John en Jan de koppen
bij elkaar staken en de eerste contouren van Het Helmonds
Vakantieboek zichtbaar werden. Vanaf november werden er
plannen gesmeed tijdens lange wandelingen en vanaf februari
2020 werden er pagina’s geschreven en vormgegeven.
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Zo ook RSW Accountants & Adviseurs
Elke zomer organiseert RSW een barbecue. Vanwege corona
gaat dat dit jaar niet door. “Dus bedenk je een alternatief”, zegt
Frans Razenberg, één van de RSW-partners. De barbecue wordt
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Lokale ondernemers enthousiast
Met het maken van het boek zijn de heren dus enkele maanden
bezig geweest. Gedurende die tijd waren ze ook al actief op
social media. Het was interessant om te zien dat op deze wijze
veel Helmonders het maakproces volgden en reageerden op de
wekelijkse berichten. En dat beide makers niet alleen creatief
maar ook ondernemend zijn, blijkt ook wel uit het feit dat zij
ook verschillende organisaties wisten te interesseren voor Het
Helmonds Vakantieboek. Wegens corona zoeken bedrijven en
instellingen naar een andere invulling voor de vaak al bijna
traditionele borrel om de vakantie in te luiden.
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Jan Vriends, John van der Sanden, Antoine van Bragt en Frans Razenberg

dit jaar anders georganiseerd en daar schakelen we nu juist nog
bewuster lokale ondernemers voor in. En dan komt ook nog
eens dat vakantieboek voorbij. Het paste precies bij ons idee.”
“Met dit originele boek geven we onze medewerkers een
vrolijke blijk van waardering waar ze vele uren plezier aan
kunnen beleven,” aldus Antoine van Bragt, partner en
directielid van RSW-accountants. Er zijn honderden bedrijven
in Helmond die weer volop productie draaien, al zijn er overal
aanpassingen gedaan. Jan Vriends en John van der Sanden
geven de tip mee om het Helmonds Vakantieboek in kantines
te leggen. Menig glimlach zal ontstaan en het levert ook
mooie gesprekken over de stad op.
Daarnaast gingen de makers van Het Helmonds Vakantieboek
ook op zoek naar verkooppunten voor het boek. In alle
Helmondse wijken werden actieve lokale ondernemers gezocht
om het boek te verkopen. Dat lukte bijzonder goed. In bijna
iedere wijk is nu een verkooppunt: in het centrum natuurlijk
Boekhandel De Ganzenveer, maar ook de winkels Juuds en
Tiendas Diferentes waren meteen enthousiast en gingen actief
met het boek aan de slag. De DA- drogist in Stiphout nam zelf
contact op en Villa Vesper in Brandevoort bijvoorbeeld zette
het boek ook meteen in de schappen. Het boek ligt zelfs al
buiten de Helmondse gemeentegrenzen in de winkel, o.a. bij
Bruna Wijn in Gemert.Op de vraag of het een eerste en enige
editie betreft, reageren Jan en John: tot nu toe wel. Maar het
gaat wel hard. We hebben een open lijntje met de drukker
voor het geval dat.

Wat staat er allemaal in het vakantieboek?
Het Helmonds Vakantieboek heeft 152 pagina’s binnenwerk
met uiteraard tekeningen van de hand van Jan Vriends,
ook vele herkenbare gebouwen en plekken. Ook is erin
opgenomen zes katernen met voorgeperforeerde vellen voor
een kwartetspel (Helmondse dieren, mensen, gebouwen,
voetballers etc.) met 64 kaarten en een memoriespel met 76
S VAK
kaarten. Dat memoriespel heeft ook een link met
ANTI
EBOE
K
ondernemend Helmond. Weliswaar verdwenen
ondernemingen, maar daarom komen er juist
herinneringen te boven. Er staat een prachtige
bouwplaat in van Station Helmond anno 1900.
Alle (reken)puzzels, kruiswoordraadsels, dot-to-dot
tekeningen,
raadsels, zoekplaten, verhalen, foto’s,
Vrien
ds
illustraties en knutselpagina’s zijn speciaal voor Het
Helmonds Vakantieboek gemaakt en aan Helmond
gerelateerd. Met puzzels voor jong (niet zo moeilijk) en
oud (niet te makkelijk).
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John van der Sanden en Jan Vriends maakten het boek niet
alleen. Diverse creatievelingen, waaronder stadskunstenaar
Tahné Kleijn, componiste Titia van Krieken (met een ode
aan Helmond), schrijvers Luc de Graaf en Hans Vermeeren,
muzikant Geert Leenders, ondernemer en Helmond Sport
supporter en William Verkoelen, fotograaf Gerard van Hal en
tekentalenten Lava Hijzelaar en Rob Bouwman hebben een
originele bijdrage geleverd. En er staat ook nog “Het Verhaal
van de Stad” in, een vlotgeschreven, beknopte geschiedenis
van Helmond in zeven delen die eindigt met een heuse quiz.
En ‘bekende Helmonders leverden lijstjes in over hun favoriete
boeken, muzikanten, kroegen en Helmond Sport-spelers.
Ultiem vakantiegevoel
Als je het boek leest merk je dat er met veel liefde en plezier
aan is gewerkt. Het zit vol humor. Wanneer je thuis bent of
misschien toch ergens ver weg, op een zonovergoten strand,
hoog in de bergen of knus op de camping. Is het tropisch warm
of regent het pijpenstelen? Dit Helmonds Vakantieboek geeft
je een vakantiegevoel. Voor vakantiegangers en thuisblijvers.
Voor iedereen, uit of thuis, die Helmond niet wil of kan missen!
Met veel liefde en plezier gemaakt door John van der Sanden
en Jan Vriends.
Het boek kost €14,95. Voor staffels geldt een interessante
korting. Voor meer informatie, contact of bestellingen:
www.hethelmondsvakantieboek.nl

In de volgende winkels is het boek te koop:
De Ganzneveer, Juuds, Tiendas Diferentes, VVV
Helmond, DA-Stiphout, Primera De Bus, The Read
Shop Mierloseweg, Villa Vesper Brandevoort, Jan
Linders Mierlo-Hout en Jan Linders Dijksestraat.
In Gemert bij Bruna Wijn.
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KAN
HET
ANDERS?
WIJ DENKEN VAN WEL...
Met een creatieve en bekwame blik gaan wij uw bedrijfskundige
en financiële uitdagingen te lijf. Juist door ANDERE PADEN TE
BEWANDELEN dan gebruikelijk. Zo behaalt ons enthousiaste
team het grootste voordeel voor u! Gebruik maken van onze
26464/10

ideeën? Bel 0492 50 53 00 voor uw NH Adviseur.

BEDRIJFSKUNDIG
BANCAIR
BELASTINGADVIES
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Light & Sound solutions
T: 06 22 13 07 25
0217197.pdf 1

info@vglpro.nl

www.vglpro.nl
27-9-2018 15:14:32

MET REGBAT BESPAART U GELD,
HET IS GOED VOOR HET MILIEU!

Zie onze website www.regbathelmond.nl voor meer informatie of bel ons
direct op 0492-330039 en mailen kan natuurlijk ook naar helmond@regbat.nl
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TE HUUR
Veestraat 23a, Helmond
In het kernwinkelapparaat van Helmond gelegen winkelruimte. In de directe omgeving zijn onder andere
gevestigd: We Fashion, Witteveen, van Dal Mode, Blokker, Jeans Center, Jola mode, Hema, van Oorschot Mode,
Rituals, Casa, Holland + Barrett, Ziengs, Vodafone, Ici Paris
XL, Didi mode, Bakker Bart, Wibra en Zeeman.
Oppervlakte:

Circa 197 m²

Parkeerplaatsen: Voldoende parkeergelegenheid in het centrum: Parkeergarage Elzas, parkeerterrein achter de Hema en
aan de Torenstraat (gratis) en parkeergarage City / Monkeytown

Huurprijs nader
overeen te komen

Beschikbaar per: In overleg, op korte termijn.

TE KOOP
Veestraat 49 te Helmond
In het kernwinkelapparaat van Helmond gelegen winkelruimte met uitbreidings-mogelijkheden. En een bovenwoning (type maisonnette), in verhuurde staat, kadastraal
bekend als gemeente Helmond, sectie I, nummer 476.
Perceelgrootte 213 m². Entree bovenwoning via de Parkweg.
Oppervlakte:

Winkelruimte Circa 100 m²
Bovenwoning Circa 100 m²
Perceel Circa 213 m²

Parkeerplaatsen: Eén parkeerplaats op eigen terrein.
Voldoende parkeergelegenheid in het centrum: Parkeergarage
Elzas, parkeerterrein achter de Hema en aan de Torenstraat (gratis) en parkeergarage City / Monkeytown.
Aanvaarding:

Koopprijs nader
overeen te komen

In overleg.

Bereikbaarheid: De bereikbaarheid is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed. Het object is gelegen nabij
de N270, dit is de doorgaande weg van Helmond naar Eindhoven. Op korte afstand zijn een bus-/treinstation gelegen.

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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TE HUUR
Hoofdstraat 13 te Helmond
Het object is gelegen aan een ventweg en aan de drukke
doorgaande weg in Mierlo-Hout. Diverse voorzieningen
zoals het winkelcentrum, sportaccommodaties en scholen
zijn in de directe nabijheid aanwezig. Het object is uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als met het
openbaar vervoer. Mierlo-Hout beschikt over een eigen NS
station en daarnaast bevindt zich een bushalte zo goed als
vóór het object.
Oppervlakte:

circa 140 m² of circa 280 m²

Bestemmingsplan:
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘’t Hout’.
Het object heeft hierin de bestemming ‘Bedrijf’ met
functieaanduiding: ‘Bedrijfswoning‘.
• Bedrijven in de milieucategorie 1 en 2;
• Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct
verband met de betreffende bedrijfsactiviteiten.

Huurprijs nader
overeen te komen

Beschikbaar per: In overleg.

TE HUUR
De Hoefkens 5/5A te Helmond
Het betreft een goed gelegen grotendeels verhuurd multifunctioneel bedrijfscomplex (beleggingsobject) bestaande
uit bedrijfs-/opslag-/kantoor- en overige ruimte.
Oppervlakte

circa 733 m2 kantoor-/showroom-/
overige ruimte.
circa 432 m2 bedrijfs-/opslagruimte.

Parkeerplaatsen: Er zijn voldoende parkeermogelijkheden op
eigen terrein. Aan de zijkant van het kantoorgedeelte bevinden
zich respectievelijk 5 en 3 directie- en bezoekersparkeerplaatsen.
Op het ruime met stelcon platen verharde achterterrein kan het
personeel gebruik maken van 45 parkeerplaatsen.
Bereikbaarheid: De bereikbaarheid is goed te noemen.
Op korte afstand bevindt zich de A270 in de richting van
Eindhoven. Via het nabij gelegen Geldrop kan de A67 bereikt
worden met verbindingen naar de A2, A50, A58 en A67.
Op korte loopafstand bevindt zich de NS voorstadshalte ’t Hout.

Huurprijs nader
overeen te komen

Beschikbaar per: In overleg.

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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Een virtu
bevrijde
Herken je dit? Je tijd is kostbaar en je
focus zou moeten liggen op klanten,
medewerkers en strategische zaken
en niet op het filteren van je mail,
het checken van declaraties of het
bijhouden van je LinkedIn-profiel.
De waan van de dag bepaalt soms
zelfs hoe dag na dag verloopt. Dat
is niet wat je wilt, maar de realiteit
is dat juist deze randzaken je veel
tijd kosten. Eigenlijk wil je je echt
richten op waar je goed in bent,
wil je beter delegeren of je kennis
delen of nieuwe plannen maken en
uitvoeren. Het kan heel bevrijdend
zijn om een deel van je taken uit
handen te geven. “Sterker nog,
het kan je veel tijd gaan schelen en
inzicht geven,” zegt Marianne de
Bruin. “Ik creëer die tijd voor je.”
Wil jij je focussen op je business?
Sinds begin 2020 richt Marianne de
Bruin zich als zelfstandig ondernemer
op deze dienstverlening. Zij is virtueel
assistent, een nieuwe beroepsgroep
op de arbeidsmarkt die door steeds
meer ondernemers en leidinggeven
wordt ingezet. “Ik kies bewust voor
de afwisseling die het werken met
meerdere opdrachtgevers oplevert en
met alle online tools van nu kan dit ook”
zegt Marianne van Marianne Office
Support. Tijdens de huidige coronacrisis
vergadert Marianne via Zoom of
Teams; handige online tools waarbij
je de agenda van je overleg en andere
documenten op scherm kunt delen. Het
plannen, organiseren en documenteren
van vergaderingen en bijeenkomsten is
Marianne op het lijf geschreven.
Marianne’s roots liggen in Rotterdam
en daar vervulde zij na haar Schoeversopleiding functies als directiesecretaresse
in de scheepvaart en de advocatuur
voordat zij met haar man en drie kinderen
Fotografie Daniëlle Verbeek
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ueel assistent kan
end werken
in 2006 naar Helmond verhuisde. Van 2007-2018 werkte zij
bij Janssen-Fritsen in Helmond als directiesecretaresse. “Ik vind
het echt leuk om als een echte spin in het web de zaken te
regelen voor mensen en organisaties.” Ik ben eigenlijk een
virtuele personal assistant. De term ‘’secretaresse” is passé,
de management ondersteuner van nu denkt mee met de
leidinggevende en dat is bij uitstek de toegevoegde waarde
van een VA.”

3. Je hebt minder kosten
Ik heb thuis een volledig ingericht kantoor. Jij betaalt mij
voor mijn service en je hoeft verder niets aan te schaffen.
Samenwerken doen wij vooral in de cloud en daarnaast
zijn er veel online tools die wij kunnen gebruiken om
documenten te delen. Zo houd je de operationele kosten
laag.

Extern geheugen
Zoals ze aangeeft, werkt zij vooral virtueel. Dus digitaal op
afstand. “Vanachter mijn laptop in mijn thuiskantoor assisteer
ik zelfstandig ondernemers, directieleden en bestuurders.”
Marianne de Bruin assisteert graag bij het beheer van je
mailbox, het structureren van je agenda, het boeken van
zakentrips en het van A tot Z regelen van je vergaderingen en
zakelijke events. Vanuit haar ervaring met klantvolgsystemen
weet ze hoe belangrijk het is om klantcontacten warm te
houden. “Het is voor iedereen prettig om een soort extern
geheugen te hebben. Ik wil dat graag zijn voor mensen die het
(te) druk hebben of moeite hebben met structuur. Ik fungeer
als sparringpartner, neem zaken uit handen zodat zij niet
alle details hoeven te onthouden. Dat doe ik professioneel,
discreet en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel”. Een
virtueel assistent werkt meestal voor meerdere opdrachtgevers
tegelijk waardoor zij veel kennis opdoet die zij kan delen in
haar netwerk. Dit is mogelijk vanaf een paar uur per maand of
een vast aantal uren per week.
“Het fijne voor ondernemers of managers is dat ik via de
moderne communicatiemiddelen dagelijks contact houd en
onze bestanden in de cloud deel, zodat zij mijn vorderingen op
ieder moment kunnen volgen. Daarvoor hoef je echt geen dure
vaste kracht voor aan te nemen! Ik ben flexibel qua werktijden
en ik vind het geen probleem of ’s avonds een klus aan te
pakken. Ook werk ik tijdelijk bij jou op locatie ter vervanging
of ondersteuning van jouw assistent”.
Volgens Marianne zijn dit de drie grote voordelen van
een VA:
1. Een Virtual Assistant levert geld op
Je krijgt meer tijd om je te focussen op klanten en het
genereren van meer omzet.
2. Een Virtual Assistant zorgt voor rust en tijd
Doordat ik taken van jou overneem, krijg jij weer rust en
tijd om je te richten op de voor jou belangrijke zaken.
Zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied.

Interesse?  06 416 771 16 of vul het
contactformulier in op de website
https://www.marianneofficesupport.nl
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VEILIGHEID IN HET VIZIER
CAMERABEVEILIGING
BRANDBEVEILIGING
INBRAAKBEVEILIGING
TOEGANGSCONTROLE
ONDERHOUD

MELDKAMER

Churchilllaan 204, 5705 BK Helmond | Keizersveld 50, 5803 AN Venray
a2bsecurity.nl | T: 0492 - 792494 | E: info@a2bsecurity.nl
Gecertificeerd op het gebied van beveiliging | Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie | Materialen van hoge kwaliteit

0492 54 80 00

nlight.nl
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N Light
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

Voor vrijblijvende informatie
kunt u altijd contact met ons opnemen
Dennis Birjmohun mobiel: 06 54 38 18 31

Bouwopleveringen

Vloeronderhoud

Hogedrukreiniging

Vastgoedonderhoud

Glasbewassing

Reiniging zonnepanelen

Schoonmaakonderhoud

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

Barrierlaan 3, 5706 CW Helmond, Telefoon: 0492 55 25 84
info@furoreschoonmaakservice.nl, www.furoreschoonmaakservice.nl

14

15

Oprecht betrokken
Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81
5707 LC Helmond
T 0492-543093
Mob Erik 06 - 21 42 57 72
Mob Roel 06 - 46 07 65 58
info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl

Bouwtekeningen printen?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Met onze printers kunnen wij uw bouwtekening snel printen
en altijd voor een scherpe prijs.
Kleur/zwart- wit, gevouwen/ongevouwen,
grootformaat digitaliseren, geen probleem
Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond
0492-527250 • info@black-colors.nl •www.black-colors.nl
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VOOR UW GEMAK
ALLES
ONDER ÉÉN DAK

BMW 3 serie touring 320I Steptronic Edition

Kia Niro 1.6gdi Hybrid dynamicline

Leaseprijs vanaf

Leaseprijs vanaf

Brabant Autolease in Helmond
€ 599,-is een regionale merk-onafhanke € 449,per maand
per maand
Dezelijke
prachtige
BMW 3-Serie Touring 320i
Kia Niro Hybriduit
Dynamicline
(jong gebruikt).
leasemaatschappij.
Wij
maken onderdeel
van Autodroom
Automaat is uit voorraad leverbaar. Deze
Laatste voorraadmodellen. Deze wagen
wagenHelmond
heeft vele opties zoals
Parkeersensoren
Execubeschikt over opties o.a:met
Cruise Control,
Airconditioning, Climate
eno.a.:
hebben
eenachter,
samenwerkingsverband
Bovemij.
tive Pakket, Lichtmetalen velgen, Trekhaak wegklapbaar, Lederen
Control Dual Zone, Apple Carplay/Android Auto, Navigatie met
sportstuurwiel,
control,
Climate control, All
weather banden
TomTom
live Services,
Achteruitrijcamera, Parkeersensoren achter,
SteedsCruise
meer
bedrijven
geven
de voorkeur
aan
een samenwerking
en winterset inbegrepen, Navigatie en elektrische achterklep.
Regen sensor, Licht sensor, Elektrische ramen voor en achter,
Bouwjaar: 2017 / Kmstand: 52500 / Kleur: Zwart metallic
verwarmbare buitenspiegels. Bouwjaar 2018 / Km stand:
met herkenbare en lokale bedrijven.Elektrisch
De ontwikkelingen
rond
Leaseprijs is op basis van een full operationele leasevorm.
Circa 50.000 km / Kleur: Aurora Black Leaseprijs vanaf €449,- o.b.v.
Andere leasevormen (bijvoorbeeld shortlease), looptijd en/of kilome60 maanden/10.000 kilometer. Dit betreft een full operationele leasemobiliteit in combinatie met de veranderende
arbeidsmarkt gaan
trage zijn uiteraard mogelijk, prijs op aanvraag.
vorm. Shortlease of andere leasevorm, looptijd en kilometrage ook
mogelijk. Een
aanvraag.
Brabant
Autolease
is onderdeel
van Autodroom
Helmond.
uniek
concept.
Dit is namelijk de
erg snel.
Brabant
Autolease
gaat graag
met
uPrijs
inopgesprek
en samen
eerste locatie in Nederland waar u met al uw autowensen aan het juiste adres bent. Dus ook
voor (private) lease.
met u op zoek naar de beste oplossingen, een stukje maatwerk.
Renault
Kadjar 1.2tce bose 96KW edc aut
Kia Proceed GT-Line 1.0 TGDI
Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze
Want
is méér. goed advies en hoogstaande
bedrijven versterken elkaar. U kunt
dusmobiliteit
rekenen op persoonlijk,

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

service.

Kies voor gemak
Brabant Autolease is hét adres voor leasing. Dat betekent dat wij alles van A tot Z regelen. Wij
geloven in ontzorgen. U wilt niet uw winterbanden bij het ene bedrijf verwisselen en bij het andere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Wij staan voor u klaar.

Volop mogelijkheden
En gemak,
dat bieden wij. Zo is de keus
aan u! Wij hebben een uitgebreid
Volkswagen
Volvo
Fiataanbod aan nieuwe en gebruikte auto’s en zijn niet gebonden aan een merk. Onze leasecontracten bieden
vanaf
dat gemak ook. Er is een keuze Leaseprijs
uit een looptijd
van 24 tot 48 maanden en daarnaastLeaseprijs
behoortvanaf
shortlease (vanaf 3 maanden) tot €
de559,mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld de perfecte oplossing
€ 479,voor medewerkers met een tijdelijk
percontract.
maand
per maand
Deze luxe uitgevoerde Renault Kadjar is heeft
Deze sportieve Kia Proceed GT-Line 1.0 TGDI
vele opties zoals: Lichtmetalen velgen, Autobeschikt over vele standaard opties o.a.:
maat, Cruise Control, Navigatie, Achteruitrijcamera, Sound System,
Parkeersensoren achter, Stoelverwarming, Stuurwielverwarming,
De voordelen
van
Brabant
Autolease
op een rijtje:
Contact
Parkeersensoren
voor en
achter,
Buitenspiegels
elektrisch inklapNavigatie, Achteruitrijcamera,
Cruise Control, Leder/Suede BekleBrabant Autolease
baar en verwarmbaar, Elektrische ramen voor en achter, Keyless
ding, Schuif-Kantel Glazen Panoramadak,
Bluetooth connectiviteit,
• Full operationele
• Persoonlijk
Type
Type lease en netto
Type
Autoboulevard
Helmond
entry, Airconditioning,
Lederen stuurwiel en pookknop, Premium
Lichtmetalen velgen 17”, Apple
Carplay/Android Auto
en All weather
operationele lease
• Lokaal
audio installatie, Bluetooth connectiviteit met stuurwiel bediening.
banden. Full operationele leaseprijs
vanaf: €479,excl btw o.b.v. 60
Varenschut
21e
• Zowel zakelijk als privé leasen
• Gedreven
Leaseprijs o.b.v. 60 maanden/ 10.000 km full operationeel. Bouwmaanden en 10.000 km. Andere
leasevorm/looptijd/kilometrage
mo5705
DK Helmond
• Grote voorraad gebruikte auto’s
• Maatwerk
jaar: 2017 / Kilometerstand: 9000 / Kleur: Zwart metallic. Meerdere
gelijk. Prijs op aanvraag. Leaseprijs
vanaf €479,- obv full operationeel
Lease
Bijtelling
Bijtelling
• Onderhoud en service
• Klantgericht
leasevormen, looptijd en kilometrage mogelijk. Prijs op aanvraag.
60 maanden/ 10.000 km Tel: 0492 588 972

• Volop mogelijkheden

op één adres
• Scherpe tarieven

info@brabantautolease.nl

Brabant
Autolease
| Varenschut
21E21e
| 5705
Helmond (NL)
Locatie:
Autowijk
Helmond
Varenschut
5705DK
DK Helmond
Voor
uw
gemak
onder
een dak!
Tel:
0492 588 986 alles
| info@brabantautolease.nl
Tel: 0492 588 972 ton@brabantautolease.nl Ton van Abeelen 06-23225695
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Vertrouwen in de veerkracht

Wethouder Van de Brug:
‘ We gaan nu langzaam
richting herstel van de stad’
Inmiddels hebben we in Helmond drie volle maanden achter de rug waarin de coronacrisis voor een groot deel
ons leven heeft bepaald. Als gemeente Helmond is in deze periode alles op alles gezet om de negatieve effecten
voor de stad zoveel mogelijk te beheersen. Daarnaast hebben ze ruimte geboden aan mooie initiatieven uit de
samenleving te steunen. Daarvan is de heropening van de horeca een goed voorbeeld. Wethouder Serge Van de
Brug kijkt voorzichtig steeds meer vooruit. “Begin juni hebben we de perspectiefnota aangeboden bij de gemeenteraad met daarin de effecten van de crisis op het beleid en de financiën zover we dat nu kunnen beoordelen. In
september volgt een crisis- en herstelnota, hierin worden de gevolgen van de crisis omgezet naar een inhoudelijke
koers. Gevolgd door de meerjarenbegroting in november van dit jaar. Feit blijft dat er in het herstel van onze stad
tal van uitdagingen op ons af komen, maar dit geldt ook zondermeer voor ondernemers in Helmond.” >>
Fotografie Pressvisuals.com
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Fotografie Pressvisuals.com

Als we kijken naar de cijfers rondom Corona in Helmond zien
we dat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames de afgelopen weken flink afneemt. De getroffen maatregelen hebben hun effect gehad. Ondertussen heeft het kabinet de nodige versoepelingen ingezet, dit zien we terug in
Helmond. De samenleving komt langzaam weer op gang. “Het
doet me deugd om, ook nu de horeca weer haar deuren opent,
de levendigheid in de stad te zien groeien, weliswaar op gepaste afstand, maar het dieptepunt kunnen we nu hopelijk achter
ons laten.”

bedrijfsvoering. Waar het ene bedrijf volledig stilgelegd wordt
door de crisis, zien we bij het volgende bedrijf hele creatieve
oplossingen ontstaan om toch door te kunnen werken. Het
blijkt keer op keer zinvol om met elkaar in gesprek te gaan, voor
beide partijen. Soms konden we de ondernemers de juiste weg
wijzen in verschillende lokale of landelijke regelingen. Andere
ondernemers willen enkel hun verhaal kwijt. Het is voor ons ongelofelijk belangrijk om de verhalen uit de praktijk te horen. Ik
heb, mede door de gesprekken, enorm veel vertrouwen in de
veerkracht van de ondernemers en inwoners van Helmond.”

Met ondernemers in gesprek
In de afgelopen weken heeft de wethouder veel ondernemers
gezien en gesproken. Grote bedrijven uit o.a. de automotive
branche, food-branche, maar ook bedrijven die actief zijn in
de detailhandel. “Samen met burgemeester Blanksma heb ik
bedrijven op gepaste afstand bezocht of hebben we digitaal
het gesprek gevoerd over de impact van de coronacrisis op de

Deur open
Als betrokken wethouder geeft Serge van de Brug aan: “Ik
doe ook een oproep aan ondernemers in Helmond om een afspraak te maken om uw ervaring in deze crisis te delen, daarvoor staat mijn deur wagenwijd open. U kunt ook nog steeds
gebruik maken van het ondernemersloket en een speciaal ingericht ondernemersklankbord. Voor meer informatie over de
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regelingen die we hebben voor ondernemers en antwoorden
op uw vragen kunt u terecht op de website www.helmond.nl/
coronavirus.”
Ruimte voor bedrijvigheid in Helmond
“De tijd leek misschien even stil te staan, maar ondanks de
coronacrisis werken we samen andere gemeenten hard aan
het creëren van meer vierkante meters ruimte voor bedrijven
in de regio. De wens voor een regionaal bedrijventerrein blijft
overeind. In de regiogemeenten en binnen de regio ZuidoostBrabant vinden gesprekken plaats om samen te zoeken naar
de juiste plek en het benodigde aantal hectares om in de toekomst mogelijk het regionale bedrijventerrein te realiseren. Het
belang wordt vanuit alle partijen gevoeld en dat is een mooi
begin. De gemeenten Someren en Gemert-Bakel zijn bestuurlijk opdrachtgever voor het onderzoek naar de juiste locatie.
In de tweede helft van dit jaar wordt het onderzoek naar de
locatiekeuze voortgezet. Daarbij kijken we natuurlijk ook naar
de ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid.”

bestemmingsplan.” Van de Brug geeft toe: “Deze procedure
duurt nu eenmaal lang, maar we hebben in ieder geval extra
ruimte voor bedrijven in Helmond in het vooruitzicht. De afgelopen tijd hebben we ook flink geïnvesteerd in de toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen. Een goed
voorbeeld is de opknapbeurt van de openbare ruimte rondom
Senzer. Samen met Stichting Bedrijventerreinen Helmond blijven we investeren op onze bestaande werklocaties, zeker nu.”
“Tot slot wil ik graag mijn bewondering uitspreken voor u als
ondernemer. Het is geen gemakkelijke tijd waarin we nu met
elkaar zitten. De toekomst is voor velen van u en uw werknemers nog erg onzeker, maar met de juiste instelling komen we
samen verder. Zoals gezegd nodig ik u, indien u wenst, van
harte uit voor een gesprek. Alleen samen komen we sterker uit
deze crisis. Ik wens u sterkte, maar vooral heel veel succes met
het herstel van de werkzaamheden en ik hoop van harte dat
we het dieptepunt van deze crisis achter ons kunnen laten.”

De coronacrisis heeft economische
gevolgen, maar dit houdt het proces
om te komen tot een regionaal bedrijventerrein niet op. Het regionale
bedrijventerrein is een langtermijnontwikkeling, dat door een tegenslag als
de coronacrisis op relatief korte termijn niet wordt tegengehouden. Natuurlijk hebben we qua ontwikkeling
in Helmond 15 hectare nieuw bedrijventerrein op Varenschut-Noord op de
rol staan. Ten westen van De Weijer is
ook plek voor een aantal grote bedrijven. Dit terrein is op zijn vroegst over
drie jaar klaar voor bebouwing, maar
er wordt in de zomer gestart met het

Fotografie Pressvisuals.com

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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POWERFUL
Die maken het verschil!
Logistic Force is een HR-dienstverlener met 20 vestigingen in Nederland. We
helpen organisaties met het invullen van de flexibele schil. Soms voor een dag,
vaak voor een langere periode tot vast. WE GELOVEN IN KRACHTIGE MENSEN.

LOGISTIC FORCE EINDHOVEN
De Donge 2
5684 PX Best

T: 040 – 787 36 60
E: eindhoven@logisticforce.nl

LOGISTICFORCE.NL
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Check je polissen! Juist nu.
De coronacrisis hakt er keihard in en raakt ons allemaal. Niet eerder in de moderne geschiedenis raakten zoveel
financieel gezonde bedrijven van het ene op het andere moment in de problemen. Niet zo gek wanneer je omzet
in één klap geheel of grotendeels wegvalt.
Met veel bewondering zien we hoe ondernemers met al hun
creativiteit de crisis te lijf gaan. Businessmodellen zijn in een
mum van tijd aangepast. Zo gaan traditionele horecabedrijven
diners thuisbezorgen en richten b2b-organisaties zich ook op de
particuliere markt. En wat te denken van al die bedrijven die in
staat waren om hun medewerkers binnen een tijdsbestek van
enkele dagen massaal te laten thuiswerken? Petje af voor al die
ondernemers!
Na de crisis
Maar hoe flexibel we ook zijn, hoeveel vet we ook op de botten
hebben (zelfs met steun vanuit de overheid)…2020 is voor de
meesten van ons gewoon een verloren jaar. Het is vooral zaak
om nu te overleven zodat we straks weer kunnen floreren. Dat
betekent dat je je bedrijf nu al moet voorbereiden op de situatie
ná de crisis. Hoe ziet je bedrijf er dan uit? Hoe wil je dat het eruit
ziet? En wat heeft de crisis met je eigen risicoperceptie gedaan?
Hoe kijk je nu aan tegen je verzekeringspakket?
Sluit dit pakket - met alle aanpassingen die in je bedrijf zijn
doorgevoerd - nog aan op de huidige omstandigheden? Passen
de verzekerde hoedanigheden nog bij de huidige en toekomstige
manier van werken? Klopt het opgegeven gebruik van verzekerde
machines en voertuigen nog? Het laatste dat je op dit moment

kan gebruiken is een niet gedekte schade. Laat ons daarom juist
nú kijken naar je zakelijke verzekeringen. Besef dat een goed
sluitend verzekeringspakket
uiteindelijk het resultaat is van
je totale risicomanagement
en daarmee cruciaal is in
de bescherming van de
continuïteit van je bedrijf.

Pim van der Velden
Accountmanager Zakelijk
Neem gerust contact op met een van onze
zakelijke adviseurs via 0492-530872 of
zakelijk@mierlo.veldsink.nl, of loop binnen
bij ons kantoor Marktstraat 18 in Helmond.
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BECAUSE RECYCLING...

IS OUR BUSINESS!

Heeft u computer afval?
contact: tel.: 0031 - 492 - 39 20 04
R&L Recycling B.V.
Lage Dijk 31a
5705 BX Helmond

Tel: 0492-392004
Email algemeen: info@r-lrecycling.nl
www.r-lrecycling.nl

R&L Recycling is WEEELABEX en ISO 14001 gecertificeerd.
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Nieuw

Occasions

Verhuur

Service

Aanhangerland Gehamie B.V. • Schootense Dreef 19a • 5708 HZ Helmond • 0492 - 52 52 53

UW PARTNER
IN KABELS & SPECIAALKABELS
Panovenweg 32
5708HR Helmond
T +31(0)492 529 645
F +31(0)492 528 515
info@edec.nl
www.edec.nl

Speciaalkabels en spiraalkabels op maat gemaakt voor o.a.
telecommunicatie, navigatiesystemen en de medische industrie.
Geschikt voor diverse toepassingen en verkrijgbaar vanaf
100 meter. Speciaal ontwikkeld en gefabriceerd volgens
klantenspeciﬁcaties.

Kabel B.V.
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Zet uw vermogen aan het werk

BLIK OP DE BEURS

mj uana ri t

Door

Tjeerd Jenniskens
Door Theo
Kemps
Na een vrije val van de aandelen in februari en maart kregen de beleggers in april en mei weer wat lucht. Het
vermoeden dat de mondiale beurzen wat te hard waren gedaald en de ongekende financiële injecties die door de
overheden en centrale banken over de markten en de economie werden gestrooid zorgden ervoor dat er per saldo
weer meer kopers dan verkopers waren.

Na de vrije val van aandelen in februari en
maart kregen beleggers in april weer even
wat lucht. Het vermoeden dat de mondiOnze eigen AEX-index kon ruim 13 procent herstellen ale
in de maanden
april wat
en meite
maar
kijkt per
1 juni vooralsnog
aan tegen
beurzen
hard
waren
gedaald
en een

verlies van 12% over 2020. Onze oosterburen zagen de DAX-index ook herstellen in april/mei met 20% maar noteert nog ruim
12% in de min vanaf het begin van het jaar. De Eurostoxx50 met de 50 grootste beursfondsen uit Europa herstelde met 11% maar
staat dit jaar tot nu toe op een verlies van 19%. In de Verenigde Staten hetzelfde beeld. Herstel van ruim 19% voor de Dow Jones
in april/mei maar voor 2020 een min van 11%. De bredere S&P 500 Index liet een plus zien van 21% maar verliest dit jaar tot nu
toe 6%. De Nasdaq is de positieve uitzondering. De technologie zware index won een de periode april/mei maar liefst 25% en
staat daarmee eind mei op een positief jaarrendement van 9%.
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begin dit jaar. De Eurostoxx50 met de 50 grootste beursfondsen in Europa herstelde met 5,7% maar staat dit jaar tot nu toe nog op een verlies
van 22%. In de Verenigde Staten hetzelfde beeld: herstel van bijna 11%
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Verwachtingen:
De afgelopen weken hebben wij het herstel op de beurzen
gebruikt om zakelijke waarden veilig te stellen en onze positie
in liquide middelen te verhogen. Het forse herstel is in onze
ogen overdreven en wij houden terdege rekening met een
hernieuwde daling van de aandelen markt. De kans op een
dubbele dip is in onze ogen een reëel scenario. De trigger
hiervoor kan mogelijk worden gevonden in de periode begin
juli als de halfjaar cijfers over 2020 bekend worden gemaakt.
Dan zal blijken in welke mate de corona pandemie en de
genomen maatregelen onze economie hebben geraakt. Mocht
deze correctie zich voordoen dan kunnen we op deze lagere
niveaus weer aankopen doen. De keuzes voor welke regio en
sectoren zijn dan belangrijk want het herstel zal niet overal in
dezelfde mate en op hetzelfde moment optreden.

toegang te geven tot het financiële systeem en als mechanisme
voor de overgang naar een diensteneconomie. De vijf grootste
posities in het fonds zijn: Deutsche Boerse, S&P Global, Ping
An Insurance, Nasdaq en Intercontinental Exchange. Het
rendement per 1 juni is -3%, hiermee presteert het fonds
beduidend beter dan de MSCI wereldindex met -9%. Deze
informatie kan niet worden gezien als een koopadvies voor
dit beleggingsfonds. Iedere aankoop moet passen binnen uw
portefeuille en het gekozen risicoprofiel.
Ik wens u veel succes met uw beleggingen in het komende
kwartaal.

Vermogensbeheer versus beleggingsadvies.
Voor het opbouwen van een effectenportefeuille is het
doelrisicoprofiel van belang. Het doelrisicoprofiel is een
samenvatting van welk risico u acceptabel vindt en kan dragen
in combinatie met de periode dat de gelden beschikbaar zijn
om te beleggen. Afhankelijk van het gekozen profiel bouwen
we uw portefeuille op. Binnen vermogensbeheer verdelen
we de gelden over ongeveer 20 verschillende posities. Deze
spreiding zorgt voor een verlaging van het risico, wijzigingen
worden door ons binnen uw portefeuille doorgevoerd. Binnen
adviesportefeuilles overleggen wij met u over iedere mutaties,
wij geven het advies en u bepaalt of u dit opvolgt, hierbij is
het ook mogelijk om op eigen verzoek posities op te nemen in
individuele aandelen al dan niet in combinatie met opties. Het
opnemen van trackers (ETF) en beleggingsfondsen die geen
plaats hebben in onze modelportefeuille is op eigen verzoek
ook mogelijk. Wij toetsen hierbij altijd of de portefeuille passend
is binnen het gekozen doelrisicoprofiel en of de spreiding
voldoende is.
Fonds van de maand:
Binnen onze modelportefeuilles hebben we een 20 tal posities
opgenomen. Deze posities kunnen op basis van onze visie
en research worden gewijzigd. Ieder kwartaal geef ik een
toelichting op één van deze fondsen. Deze keer het Robeco
Fintech Fund.
Aandelenfonds Robeco FinTech belegt in 40-70 bedrijven. Een
gespreide portefeuille van winnaars, uitdagers en faciliterende
bedrijven in de financiële sector. Ze streven ernaar te
profiteren van de structurele trends en zijn wereldwijd actief
op het gebied van toenemende digitalisering en innovatieve
ontwikkelingen. Voor de fintechsector zijn een paar zeer sterke
langdurige groeitrends de komende jaren bepalend. Denk
daarbij aan kunstmatige intelligentie, big data, het vervangen
van kernsystemen en een aanhoudende verschuiving naar
elektronisch betalen en handelen. Ten slotte is een van
onze sterkste overtuigingen dat Azië het fintech-hart van de
wereld zal worden, wat betreft de nieuwste technologieën
en hoogste gebruikspercentage. Dit komt door het ontbreken
van verouderde infrastructuur, een hoge penetratiegraad
van smartphones en een jonge bevolking in verschillende
opkomende markten. Daarnaast zien de overheden in die
regio fintech als de manier om een groot deel van de bevolking

“Blik op de Beurs, zet uw vermogen aan
het werk” is een initiatief van Duisenburgh
Vermogensregie Kemps. Voor een second
opinion van uw portefeuille of een persoonlijk
vermogensadvies kunt u mailen naar:
tkemps@duisenburgh.nl of bellen
met 06- 40 288 263.
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RVS Finishing

Bouwschadeherstel

coaten

Poedercoating

RVS Finishing

Bouwschadeherstel

RENEE
Wij staan
altijdVAN
voor uVEGHEL
klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de finishing touch van
INKOOP /het
ADMINISTRATIE
staalproducten:
afwerken door middel van duurzame methodieken
0493
691837
en materialen. Wij leveren onder andere aan de foodindustrie, gevelbouw,
renee@astrastramon.nl
interieurbouw
en metaalindustrie.
25 jaar ervaring: uitstekende vakkennis en een
soepel proces
We voorzien uw staalproducten van een duurzame, beschermende laag op
het hoogste kwaliteitsniveau. Ons full service dienstenpakket kenmerkt zich
RVS
Bouwschadeherstel
door de flexibiliteit
enFinishing
korte lijnen. Onze mensen samengevat:
jarenlange
ervaring gecombineerd met passie en enthousiasme. Deze combinatie maakt
ons tot een prettige en betrouwbare partner om mee samen te werken.

Poedercoaten

RVS Finishing

Bouwschadeherstel

Graandijk 5 | 5704 RB HELMOND
0493 691 837 | info@astrastramon.nl | www.astrastramon.nl

www.astrastramon.nl
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Diensten:
-

juridische advisering
opstellen voorwaarden
debiteurbeheer
incasso
gerechtelijke procedures
(conservatoire- en
executoriale) beslagen
- constatering
- met name op gebied van
huur- en internationale
incasso

Mierloseweg 138 - 5707 AS Helmond - telefoon: 0031 492 522196
info@deurwaarderhelmond.nl - www.deurwaardershelmond.nl

Werkkleding voor alle
weersomstandigheden

J van de Vrande Bedrijfskleding | Kanaaldijk ZW 9a Helmond | 5706 LD Helmond

www.onlinebedrijfskleding.nl
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Werktijd is werktijd, maar wel voor
de baas en niet voor jezelf!
Een werkgever mag er vanuit gaan dat een werknemer
onder werktijd bezig is met werkzaamheden voor de
werkgever en niet voor zichzelf of voor een ander. Maar
niet iedere werknemer denkt er blijkbaar zo over en verricht onder werktijd toch (min of meer regelmatig) activiteiten voor zichzelf of een ander. Is het dan direct mogelijk om hier tegen op te treden, of is daarvoor nodig dat
sprake is van het structureel werken voor een derde?
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een werknemer,
ook onder werktijd, af en toe een privé activiteit kan verrichten,
tenzij dit expliciet wordt verboden in overeenkomst of reglement. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een artikel via
internet of het maken van een afspraak bij dokter of tandarts.
Maar dat is nog iets anders dan het verrichten van werkzaamheden voor een ander dan de eigen werkgever. En ook al heeft
dat een sporadisch karakter, dan nog is dat een handelwijze die
niet is toegestaan en die niet hoeft te worden geaccepteerd. De
werknemer kan daarop worden aangesproken, maar hoe, dat is
afhankelijk van de ernst van de overtreding.
In een zaak die onlangs door de rechter is beoordeeld was sprake van een werknemer die het wel heel erg bont maakte. Wat
was het geval?
De werkgever is een aannemingsbedrijf en zij heeft een werknemer die sinds 2015 bij haar in dienst is getreden als werkvoorbereider /calculator voor 40 uur per week, met een heel mooi
salaris. In de arbeidsovereenkomsten van de werknemer is geen
beding opgenomen waarin het hem wordt verboden om nevenwerkzaamheden te verrichten, noch is een concurrentie- of
geheimhoudingsbeding opgenomen.
De werknemer heeft in op LinkedIn de volgende omschrijving
gegeven van zijn werkzaamheden bij de werkgever:
“Calculator/Werkvoorbereider/Kwaliteitscoördinator/Projectbegeleider. Bij deze werkgever was ik in mijn bovengenoemde
functie de rechterhand van de directeur, aangezien wij een kleine speler zijn op de markt in het grond- straat- en riolerings-

werk was ik multidisciplinair inzetbaar en tevens aanspreekpunt
voor onze opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Ik
was onder andere verantwoordelijk voor de acquisitie, bepalen
kostprijs, inschrijven op aanbestedingen, werkvoorbereiding, inkoop, kostenbewaking en nazorg (…)”.
De werkgever heeft de werknemer telefonisch horen praten
met een ander bedrijf over de planning van een bepaald werk
en over de calculatie/begroting voor nog een ander werk, welke
projecten hem niet bekend voorkwamen. De werknemer maakte daarbij gebruik van een USB-stick. Vlak daarna is de werkgever in de computer van de werknemer gaan kijken en trof
hij onder ‘verwijderde items’ informatie aan die niets met de
bedrijfsvoering van de werkgever te maken had. De werknemer
is daarop op staande voet ontslagen en de werkgever heeft de
USB-stick van de werknemer ingevorderd.
De werkgever heeft dit ontslag op staande voet de volgende
dag schriftelijk bevestigd, waarin onder meer het volgende is
vermeld: “Hierbij bevestigen wij dat wij u op donderdag 19
december 2019 op staande voet hebben ontslagen. De redenen voor dit ontslag zijn, zoals wij u ook op 19 december 2019
mondeling hebben meegedeeld als volgt. In arbeidstijd van uw
werkgever verricht u tegen een vergoeding al zeer geruime tijd
nevenwerkzaamheden voor concurrerende opdrachtgevers
zonder toestemming van uw werkgever. Hierdoor komt het
werk bij onze organisatie te zeer in het gedrang. U stelt vaak
geen tijd te hebben voor opdrachten van uw werkgever. Bovendien mag u geen nevenwerkzaamheden doen die de belangen van uw eigen werkgever in ernstige mate schaden, door
bijvoorbeeld prijsinformatie van de werkgever te gebruiken.
U maakt daarbij bovendien, wederom zonder toestemming,
gebruik van bedrijfsmiddelen van uw eigen werkgever. Ook is
zeer recent geconstateerd dat u zonder uw werkgever daarover
te informeren en dus zonder toestemming gebruik maakt van
een USB stick waarop u bestanden vanaf de desktop van ons
kopieert. U gebruikt zonder toestemming uiterst vertrouwelijke
bedrijfsinformatie voor uw nevenwerkzaamheden die u, als gezegd, in arbeidstijd van uw werkgever uitvoert. Daarnaast ont-

29

vangt en verzendt u overdag in arbeidstijd e-mails van en naar
uw opdrachtgevers en u voert telefoongesprekken met diezelfde opdrachtgevers. (…) Eerdergenoemde redenen vormen elk
afzonderlijk maar ook in samenhang een dringende reden voor
dit ontslag op staande voet. (…)” De werknemer heeft bij brief
van 2 januari 2020 aan de werkgever laten weten bezwaar te
maken tegen het aan hem gegeven ontslag op staande voet en
zich beschikbaar te houden voor het uitoefenen van zijn functie. In de brief is voorts– voor zover van belang – vermeld: “De
werkzaamheden die ik voor derden heb uitgevoerd, is helaas
gebeurt zonder dat mijn werkgever het wist, al is daar dan ook
wel weer straat- en grondwerk uit voort gekomen voor de firma
[verweerder] (…)”
De werkgever heeft in de procedure bij de rechter een lijst overgelegd van de haar bekende privé-calculatieopdrachten die
volgens haar door de werknemer tijdens werktijd waren uitgewerkt. Op deze lijst staan als opdrachtgevers meerdere bedrijven en personen vermeld. Verder heeft de werkgever een
lijst met 264 (!) e-mails van de werknemer overgelegd over de
periode van 13 december 2017 tot en met 16 december 2019
met betrekking tot volgens haar door de werknemer tijdens
werktijd verzonden e-mails ten aanzien van privéopdrachten.
Tot slot heeft de werkgever lijsten van autoritten van de werknemer overgelegd met daarop de autoritten die de werknemer
volgens de werkgever tijdens werktijd heeft gemaakt voor zijn
eigen opdrachtgevers.

dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd
de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
De rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is
gegeven “gezien alle omstandigheden van het geval, in onderlinge samenhang bezien”. De rechter benoemt ook dat het ontslag op staande voet goed was geformuleerd. Op basis van die
formulering kon het oordeel op een combinatie van gronden
worden gebaseerd, waarbij alle genoemde gronden konden
worden meegewogen.
Van groot belang bij een ontslag op staande voet is dus ook dat
de schriftelijke onderbouwing daarvan deugdelijk is. Dit kan het
verschil maken tussen een succesvol ontslag op staande voet, of
een enorme teleurstelling. Het verschil dus tussen top of flop.

De werknemer heeft verweer gevoerd tegen de door de werkgever gestelde punten. Onder andere werd door hem gesteld
dat sprake was van vriendendiensten, dat er geen verbod op
nevenwerkzaamheden was opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dat hij niet de enige was die de beschikking had over
de USB stick en de betreffende informatie dus ook door een
ander op de USB stick gezet hadden kunnen worden en dat
de werkzaamheden slechts heel beperkt in omvang zouden zijn
geweest en vooral aan het begin en einde van de dag.
De rechter heeft korte metten gemaakt met de standpunten
van de werknemer en heeft geconcludeerd dat het ontslag op
staande voet terecht is gegeven door de werkgever. Volgens de
rechter is vast komen te staan dat de werknemer met gebruikmaking van bedrijfsmiddelen van de werkgever (telefoon, computer, e-mail, bedrijfsauto, GWW-software) calculaties heeft
verricht voor een concurrent en dat tenminste bij één van die
calculaties in ieder geval door de werknemer gebruik is gemaakt
van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
Ook staat vast dat de werknemer heimelijk en zonder noodzaak
gebruik heeft gemaakt van een USB-stick waarop hij vertrouwelijke bedrijfsinformatie van de werkgever heeft geplaatst. De
aard van de functie van de werknemer brengt mee dat hij zelfstandig te werk diende te gaan, waarbij hij kennis had van het
reilen en zeilen van de werkgever. Nu de werknemer zich (gelet
op zijn cv) zag als de rechterhand van de directeur geldt temeer
dat de werkgever erop kunnen vertrouwen dat de werknemer
correct omgaat met bedrijfsmiddelen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie van de werkgever, ook als daarvoor niets apart geregeld is in de arbeidsovereenkomst met de werkgever. De werknemer heeft daardoor het vertrouwen dat de werkgever in hem
moet kunnen stellen in ernstige mate geschaad en wel zodanig

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus
ook voor advies over het al dan niet op staande
voet ontslaan van een werknemer, kunt u
terecht bij Peelland Advocaten, gevestigd aan de
Kanaaldijk N.W. 81 in Helmond. Wij zijn u graag
van dienst.
Erik Jansen
Advocaat
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mijnbedrijfslocatie
Helmond
De website helmond.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de Helmondse bedrijventerreinen. U vindt hier naast vraag en aanbod van bedrijven en/of te ontwikkelen locaties ook
tips en informatie over huisvesting.
Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar een ander bedrijfspand, bijvoorbeeld een grotere bedrijfshal, een
andere locatie of een bouwperceel om uw nieuwe droompand te ontwikkelen kunt u ook terecht bij helmond.
mijnbedrijfslcoatie.nl. Met onze kennis van de terreinen, de daarop gevestigde ondernemingen en het vestigingsbeleid kunnen wij u de weg wijzen naar een voor u geschikte locatie om te ondernemen.
Heeft u een vastgoedobject te koop/te huur op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Via de site kunt u uw object aanmelden om (kosteloos) te laten plaatsen.
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ONDERSCHAT DE IMPACT VAN
BEDRIJFSBRAND NIET!
Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, maar bij veel ondernemers is de
preventie niet goed op orde. De gevolgen kunnen groot zijn voor uw
onderneming. Uiteraard kunt u schade hebben aan uw gebouw of inventaris,
maar de bedrijfsschade is vaak veel groter. In meer dan de helft van de gevallen
gaat het bedrijf failliet. Ook bij een kleine brand, is er een kans dat uw bedrijf een
tijd stil komt te liggen. Uw omzet daalt, maar uw bedrijfskosten lopen gewoon
door. Wij adviseren u over brandrisico’s, brandpreventie en kijken samen naar
verzekeringsoplossingen, zoals een bedrijfsschadeverzekering.
Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken met een van onze adviseurs?
Neemt u dan contact met ons op.

Europaweg 158 5707 CL Helmond

088-8000900

WWW.RIVEZ.NL

info@rivez.nl
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Uw specialist voor dagelijks en of periodiek
schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen.
Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en
zonweringen.
Uw specialist in vloeronderhoud o.a.
linoleum natuursteen en hout.

Een
heldere
visie,
helder resultaat!
Een
heldere
visie, een
heldereen
resultaat!
Pieters BV
Ambachtweg 50
5731 AG Mierlo
info@pietersbv.nl
www.pietersbv.nl

Specialist in schoonmaak
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Helmond, Vossenbeemd 109B / C-D
TE

HUUR

BMW 2 Serie Coupé M2 DCT 450 PK, Performance package,
NIEUWSTAAT, Eibach Pro
Deze liefhebber auto is van 1e eigenaar.
Auto verkeerd in een uitmuntende staat en heeft een aantal specifieke opties
zoals: Eibach Pro verlaagd. BMW Performance CS velgen. BMW Performance
Carbon achterspoiler. Motorvermogen 450 pk. Neem dan gerust contact op met
een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag
t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 62.950,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
2
Automaat
Blauw metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
Datum deel 1:
BTW/Marge regeling:

23.682 km
2017
13-11-2017
BTW is niet
aftrekbaar

Kia Xceed 1.4 T-GDi DynamicPlusLine + Design Pack
18inch, Panodak, Automaaat, 12inch Scherm
Deze is voorzien van; 18 inch lichtmetalen velgen, navigatiesysteem full
map, Rijstrooksensor met correctie, Verkeersbord detectie, Vermoeidheids
herkenning, Warmtewerend glas, en Verwarmde Ruitensproeiers. Heeft u vragen
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!
Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Automaat
Geel metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
Datum deel 1:
BTW/Marge regeling:

16.500 km
2019
27-09-2019
BTW is aftrekbaar

€ 34.450,-

incl.btw

Mercedes-Benz GLE-Klasse, GLE 350 d 4Matic AMG
Getoonde prijs is incl. 6 maanden BOVAG garantie. Afleverpakket bedraagt €
595,-. Hiervoor krijgt de auto een afleverbeurt, professioneel poetsbeurt en
nieuwe APK ... Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan
gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is
geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van
09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor
meerdere foto’s!

€ 74.450,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Diesel
5
Automaat
Grijs Metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
Datum deel 1a:
BTW/Marge regeling:

40.693 km
2016
30-03-2016
BTW is aftrekbaar

35

Alles onder 1 dak: Autodroom Helmond. Dit concept is uniek in Nederland. Alle
wensen op autogebied onder één dak. Wilt U een nieuwe of gebruikte auto kopen,
keuze genoeg. Leasen of huren? Financieren, leasen of huren? Geen probleem.
Reinigen, onderhoud, reparatie of schadeherstel? Ervaren vakmensen staan voor
u klaar. Zelfs voor de autoverzekering zit U helemaal goed. Dat bedoelen wij
met alles onder één dak. In Autodroom Helmond is gevestigd: VDNS Kia, VDNS
Suzuki, vd Nieuwenhuijzen Auto’s en Brabant Autolease, Bekkers Autoschade en
Carcleaning Helmond.

Varenschut 21A
5705 DK Helmond
T (0492) 588 988

Audi Q7 3.0 TDI e-tron quattro Sport
Deze is voorzien van; Sportstoelen met luxe lederen bekleding, 20 inch
lichtmetalen velgen, navigatiesysteem full map + hard disk, Led koplampen,
Parkeersensoren, Warmtewerend glas, en Verwarmde Ruitensproeiers. Heeft u
vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een
van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 64.950,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Hybride
5
Automaat
Grijs

Kilometerstand:
Bouwjaar:
Datum deel 1:
BTW/Marge regeling:

132.160 km
2016
15-08-2016
BTW is aftrekbaar

Mercedes-Benz GLS 350 d 4-Matic AMG
Nagenoeg nieuwe Mercedes-Benz C-Cabrio met 9GTronic Automaat met slechts
3571 km gereden. Deze is voorzien van; Aircap, Airscarf, 17 inch 5 spaaks design
lm velgen, Navigatie, Led koplampen, Achteruitrijcamera, Parkeersensoren,
Agility Control onderstel, Climate Control, Stoellverwarming en Verwarmde
Ruitensproeiers. Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan
gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is
geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van
09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor
meerdere foto’s!
Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Diesel
5
Automaat
Zwart Metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
Datum deel 1a:
BTW/Marge regeling:

57.497 km
2017
09-02-2017
BTW is aftrekbaar

€ 99.950,-

incl.btw

Kia Optima Sportswagon 1.6 T-GDI GT-Line Full Options
17.000Km 177pk Turbo
Deze is voorzien van; 18 inch lichtmetalen velgen, navigatiesysteem full map,
Led koplampen, Parkeers assistent, Warmtewerend glas, en Verwarmd stuurwiel.
Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met
een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag
t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 36.950,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Automaat
Zwart metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
Datum deel 1:
BTW/Marge regeling:

17.988 km
2018
19-10-2018
BTW is aftrekbaar

36

Tweede seizoen
Scoor een Boek!
Na het succes van ‘editie 2019’ kunnen we met
trots vertellen dat ook komend seizoen Bibliotheek
Helmond-Peel in samenwerking met Helmond Sport,
Jibb+ en Leef het project Scoor een Boek! organiseert.
Vorig jaar werden maar liefst 10.179 boeken - gelezen door
1713 leerlingen uit 75 groepen vijf en zes van 39 scholen uit
Helmond, Deurne, Asten en Someren.
Gedurende tien weken worden basisschoolleerlingen uit groep
5 en 6 in Helmond, Asten, Deurne en Someren uitgedaagd

om zoveel mogelijk boeken te lezen én te bewegen (‘scoren’).
Via videoboodschappen worden ze hierin aangemoedigd door
Helmond Sport spits Jordy Thomassen. Hij is hét gezicht van
de nieuwe campagne. Helmond Sport heeft een belangrijke
maatschappelijke rol te vervullen in Helmond en haar regio.
Het is mooi dat zij samen voor het tweede jaar met dit
project bijdragen aan een gezonde levensstijl en een sterkere
taalbeheersing. Net zoals bij voetbal begint het project met een
aftrap, halverwege is de rust en tot slot klinkt het eindsignaal.
Dan wordt de eindscore bekendgemaakt: hoeveel boeken
hebben alle leerlingen samen gelezen?
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massen

Jordy Tho

Sanne Respen, projectleider Bibliotheek HelmondPeel: “We zijn heel blij met de samenwerking tussen
de Bibliotheek, Helmond Sport, Jibb+ en Leef en
basisonderwijs. We willen de kracht en energie
van voetbal inzetten zodat kinderen met plezier
blijven lezen. Leesplezier is namelijk de sleutel tot meer en
vaker lezen. Met Scoor een Boek! wordt lezen stoer!”
Het bijzondere aan dit project is dat de scholieren niet alleen op
het voetbalveld kunnen scoren. Dat kunnen ze met Scoor een
boek ook op school en ook thuis kunnen kinderen doelpunten
maken. Het hele gezin kan mee scoren, door te bewegen of
voor te lezen. De gezinnen voeren opdrachten uit waarmee ze
punten scoren voor de klas. De opdrachten zijn gericht op samen
spelen en lezen en dragen bij aan een taalrijke thuisomgeving.
Sanne Respen vervolgt: “Een goede taalbeheersing is de
basis voor zelfstandigheid én een gezonde leefstijl. Hierin zijn
veel overeenkomsten te vinden met voetbal. Veel kinderen

ontdekken door
dit project met Helmond
Sport het plezier in lezen. Dat betaalt zich
altijd terug in hun verdere leven. Het leuke is ook dat veel
kinderen voor het eerst in het stadion komen. Aan het einde
van het project worden honderden kinderen uitgenodigd bij
een wedstrijd van Helmond Sport. Hoe dat vorm gaat krijgen,
is i.v.m. corona nog onduidelijk.”
Uiteraard is gedacht aan (voetbal)boeken die populair zijn
onder de jeugd. Op de website
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/scooreenboek
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WWW.ERMA.NL

Specialist op het gebied van
verpakkingen van golfkarton
Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief in de
verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te verklaren; ERwin en MArk Saris twee broers en tevens de twee
compagnons. ERMA verpakking is een; “sheetplant” d.w.z.;
wĳ vervaardigen verpakkingen uit golfkartonnen platen.

Onze specialiteiten zĳn:
XXXL-dozen
Driedubbel golfkarton
Palletdozen
Stansdozen
Drukwerkdozen
Vakverdelingen

Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160)
Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl
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VLOERSTICKERS TE VERKRIJGEN
BIJ BLACK&COLORS
VLOERSTICKER 1500 x 75 mm, Wit glans vinyl met vloerlaminaat
€6,50 p.s. exclusief BTW

HOUD VOLDOENDE AFSTAND
VLOERSTICKER - HOUD VOLDOENDE AFSTAND 1000 x 100 mm, Wit mat vinyl
€5,00 p.s. exclusief BTW

VLOERSTICKER - PIJL
Ø 250mm, Wit glans vinyl
met vloerlaminaat

€3,25 p.s. exclusief BTW

VLOERSTICKER - HOUD AFSTAND

Ø 400mm, Wit glans vinyl met vloerlaminaat

VLOERSTICKER VOETSTAPPEN

€5,00 p.s. exclusief BTW

235 x 350 mm, Wit glans
vinyl met vloerlaminaat

€3,75 p.s. exclusief BTW
Panovenweg 35 5708 HR Helmond Tel.: 0492 - 527 250 E-mail info@black-colors.nl
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catering op maat
Wij verzorgen catering op maat voor elke groot- en kleinschalige gelegenheid. Ons gekwaliﬁceerd en
representatieve personeel is in staat om van uw unieke evenement een succes te maken. We leveren
alle materialen van servies tot statafels van stoelen tot bestek, van tafels naar een gezellige bar en
glaswerk, eventueel een spectaculair ingerichte feesttent in alle maten uitgebreid met eventuele
sfeerverlichting, tapijt etc etc. VRIJWEL ALLES IS MOGELIJK

culinair
Of het gaat om buffetten, walking diner, bittergarnituren, diversiteit amuses, dranken etc. etc.
we geven een smaakvolle invulling aan uw culinaire wensen. We realiseren het feest dat u
voor ogen heeft binnen het door u gesteld budget. Niks is standaard en wij zullen dan ook
eerst naar uw persoonlijke wensen luisteren
Besteed de catering uit aan een specialist; Het team van de Steenoven!

Tevens werken wij samen met een correct verhuurbedrijf wat ook top kwaliteit heeft,
schoon materiaal en enorm ﬂexibel is.

Automotivecampus 30 - 5708 JZ Helmond - Tel.: 0492-507507
info@steenoven.nl - www.steenoven.nl

De Steenoven voor al uw
feesten & partijen en totaal
catering op maat, 7 dagen
per week

41

www.black-colors.nl

BETROUWBAAR,
SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW
XXL POSTERS FC • BOUW TEKENINGEN • FEESTGIDSEN • SUPPLIES • BANNERS
T-SHIRTS BEDRUKKEN • DTP OPMAAK • PERSONALISEREN • MAILING • FLYERS
STROOIFOLDERS • FAM DRUKWERK • LAMINEREN • INBINDEN • PENNEN
CANVAS • ZEIL • LIJSTEN • WIRE - O • HUISSTIJLEN • PLASTIFICEREN
ZWART / KLEURKOPIEEN • STICKERS • ETIKETTEN ETC. ETC. ETC. ETC. ETC.

Black & Colors
Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250
e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl
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Helmond
Beek en Donk
Den Bosch

Wordt in het begin
van elke maand in
een oplage van
1000 stuks gedrukt
en verspreid bij alle
Eindhoven
bedrijven op de
5 bedrijventerreinen
in Helmond!

Deurne

Someren
Asten

Hét blad voor Ondernemingen in Helmond

Wij hopen met zakelijk helmond een belangrijke spil te kunnen zijn in de communicatie en het promoten van u en uw bedrijf.
Hierdoor zijn we in staat om samen met u verbindingen te leggen met andere ondernemingen hier in Helmond. En wat mooi
is: U kunt zelf de schijnwerpers op een andere wijze op uw onderneming richten. U neemt het heft in eigen hand en geeft
aan hoe u uw bedrijf in dit blad naar buiten wil laten uitstralen. Dit alles bepaalt u zelf. Er is heel veel mogelijk. Bent u op zoek
naar deskundige medewerkers, wilt u een auto verkopen, een pand verhuren of verkopen, dan bent u hiervoor aan het juiste
adres. Misschien bent u naarstig op zoek naar nieuwe leden voor uw vereniging, stichting of sportclub. Heeft u aanbiedingen
en acties, waarmee u uw bedrijf extra in the picture wil zetten, ook dan is dit blad de juiste plek om het gewenste onder de
aandacht te brengen.
Door middel van een creatieve promotiewijze in de vorm van een aantrekkelijke advertentie, kunnen wij u op een
laagdrempelige financiële wijze op de meest uiteenlopende gebieden van dienst zijn.
Denk ook aan het adverteren van uw producten, diensten en bedrijfsfeesten. Echt waar, het kan allemaal. Misschien heeft u
zelf wel leuke ideeën om uw onderneming in de spotlights te zetten. Neem contact met ons op en wij gaan met u in gesprek.
Met een pakkend interview kunt u zichzelf als betrokken ondernemer op een unieke manier op de kaart zetten. Hierdoor kunt
u zelf uw onderneming naar een nog hoger en interessanter level tillen. U heeft het allemaal zelf in de hand…. “wie wil dit
nou niet?”

Wat zijn de kosten?
Bij het aanleveren van een kant en klare advertentie
betaalt u:

Kiest u voor het afnemen en publiceren van een interview,
dan betaalt u:

Halve pagina full colour € 65,- ex. btw
Hele pagina full colour € 110,- ex. btw

€ 140,- ex. btw* + € 110,- ex BTW
(2 Hele pagina’s full colour)

Wilt u dat wij een advertentie voor u opmaken,
dan berekenen wij voor een:

* Dit bedrag heeft betrekking op een hele pagina
inclusief foto.

Halve pagina full colour € 50,- ex. btw
Hele pagina full colour € 65,- ex. btw

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe editie van
Zakelijk Helmond.

U dient hierbij zelf uw fotomateriaal, illustraties,
teksten en logo’s aan te leveren.

Zakelijk Helmond is een uitgave van
Black en Colors • Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond

Voor aanleveren advertenties of meer info:
info@zakelijkhelmond.nl
www.zakelijkhelmond.nl

Redactie Zakelijk Helmond,
redactie@zakelijkhelmond.nl
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KIA

CARGO EXECUTIVELINE
LEASEPRIJS
VANAF

€ 599

O.B.V. 60 MAANDEN /
10.000 KM FULL OPERATIONEEL

0% EMISSIE

452 KM WLTP ACTIERADIUS

• 8% BIJTELLING
• TOT 2025 WEGENBELASTING VRIJ
• GEEN BPM
• MIA EN VAMIL *(OVERLEG MET UW ACCOUNTANT)
VERMOGEN : 150 Kw | MAX KOPPEL: 395 nM | TOPSNELHEID: 167 Km
LAADRUIMTE: 120 tot 140 cm | HOOGTE 85 cm

Voor meer info:

Brabant Autolease Varenschut 21E | Helmond | Tel: 0492 - 588972 | www.brabantautolease.nl

5 DAGEN
PER WEEK
BEZORGEN
EN/OF AFHALEN
VAN WOENSDAG
T/M ZONDAG

“THE SHAKE KEET “
De Shake Keet met heerlijke aardbeien en aardbeien varianten
zoals: Aardbeien Smoothie, Aardbeien Milkshake, Boeren aardbeien
sorbetijs, Boeren aardbeien yoghurt ijs, suikerhoorn met gele
room en aardbeien, wafel met slagroom en aardbeien, Helmondse
aardbeiensoes en overheerlijke aardbeien in chocolade
Locatie: Aarle-Rixtelseweg 107 te Helmond

