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Wij wensen
u een fijne
vakantie

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

www.onlinebedrĳfskleding.nl
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
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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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Nieuw bedrijvencentrum aan Hortsedijk

BCT opent tweede vestiging
voor dienstverleners
Door Susan Verheij
Een leegstaand kantoorgebouw is nieuw leven in geblazen. Klaar voor een zakelijke toekomst. Voor de komende
jaren zaken doen. Voor bestaande én nieuwe bedrijven. Voor kleine en wat grotere. Voor bestaande en nieuwe
klanten. Voor lopende zaken, bijzondere projecten, ook voor nieuwe samenwerkingen. Klaar. Nou bijna dan. Ze
zijn best trots. Eigenaar Adriaan van den Heuvel en BCT-beheerder Petra Vulders hebben een gebouw gereed voor
verhuur aan verschillende bedrijven. Het betreft het pand aan de Hortsedijk 35 , lang stond het bekend als Meeus
Assurantiën. Vanaf nu niet meer. Nu staat het bekend als BCT Hortsedijk. Het pand is gerestyled tot een nieuw
Helmonds bedrijvencentrum. Iedereen die het gebouw betreedt, ervaart direct dat dit gebouw weer bijdetijds
is, door de kleurstellingen en het nieuwe meubilair. De locatie van BCT aan de Kasteel Traverse is alweer 3 jaar
niet meer -dat pand wordt vanaf 2019 herontwikkeld-, maar de afkorting BCT staat in Helmond inmiddels als
een huis. Huisvesting voor ondernemers weliswaar. Aan de Wethouder Den Oudenstraat/Heeklaan is in 2018 een
pand aangekocht van 1800 m2, dat vanaf 2019 wordt verhuurd aan 22 ondernemingen. Voor de duidelijkheid, de
Hortsedijk is een tweede, extra locatie. Het is zeker geen vervanging van de BCT-locatie aan de Wethouder den
Oudenstraat.
Aan de Wethouder Den Oudenstraat worden relatief kleine
ruimtes verhuurd. Veelal één- en tweepitters. Van ict’er tot
orthopedagoog, tot accountant en uitzendbureau. Aan
de Hortsedijk kunnen ook grotere bedrijven terecht. BCT
verwelkomt dienstverlenende bedrijven. “De kleinste ruimte
daar is 40m2, de grootste zo’n 500m2. Qua volume dus
groter dan wij tot nu toe konden aanbieden.” Adriaan van

den Heuvel zag elke keer dat hij het pand voorbij reed aan de
Hortsedijk 35 dat er mogelijkheden waren. Het stond drie jaar
leeg. “Zonde op zo’n goede locatie.”
En dus werd het onlangs na aankoop van binnen opgeknapt
en deels heringedeeld. “In Helmond is voldoende behoefte
aan flexibele kantoorruimtes. Ondernemers die twijfelen of
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ze het wel aankunnen, hoeven niet te twijfelen. Wij hebben
geen drempels. Natuurlijk heeft ieder bedrijf het liefst een
luxe, eigen pand. Maar laten we eerlijk zijn, dat is er vaak
gewoonweg niet.”

Ruimtes te huur
Zeker niet met vergaderruimtes. Wellicht zijn er nu
ondernemingen die eigenlijk met teveel mensen in een te kleine
ruimte werken en hen dat nu nekt door de 1,5 meter eis. Het
is het overwegen van een overstap waard. BCT voorziet vanuit
de twee locaties in ruimtes van 18m2 tot 500m2. Zo is het
aan de Hortsedijk mogelijk de hele bovenverdieping te huren,

de wanden zijn geschilderd en vloeren opnieuw, modern
bekleed. Ook relevant; de huur is all-in, inclusief internet,
koffie/thee, servicekosten, parkeren en overige kosten zoals
ozb. “We vragen geen waarborg en je kunt binnen een maand
weer opzeggen. Ook is het kantoor 24 uur toegankelijk, is het
beveiligd en is de beheerder goed bereikbaar. Elke ruimte is
of wordt nog gemoderniseerd, zowel qua installaties als qua
interieur. Ook is geïnvesteerd in klimaatbeheersing. Huurders
kunnen gebruik maken van de vier vergaderruimtes, daar hoeft
niet extra voor betaald te worden. Reserveren is logischerwijze
wel gewenst. Koffie haal je in de gezamenlijke pantry’s.
Zelfs die is inclusief, dus in de huurprijs. Ook is er internet via
glasvezel voor ieder kantoor. En extra prettig, de schoonmaak
van de gezamenlijke ruimtes is ook inclusief. Zo, dat is nog
eens een rijtje pluspunten die ik krijg voorgeschoteld.
Vier huurders zijn al gecharmeerd van de nieuwe locatie
en hebben zich er al gevestigd. Adriaan van den Heuvel en
Petra Vulders verwachten nog dit jaar de ruimtes te kunnen
verhuren aan diverse bedrijven. De ruimtes kunnen naar
keuze gemeubileerd gehuurd worden of met eigen materialen
gevuld. Zij benadrukt: “Zeker nu is er nog van alles mogelijk.
Als een bedrijf bepaalde wensen heeft, proberen we altijd een
oplossing te vinden. Nu zijn mogelijk nog aanpassingen te
doen voor de klant, zoals tussenwanden plaatsen.”

met eigen toiletten en pantry. Die kan nog naar stijl van het
bedrijf worden ingericht. Petra Vulders, die inmiddels 9 jaar
ervaring als beheerder heeft en zelf een onderneming heeft
in de BCT-vestiging aan de Wethouder Den Oudenstraat, leidt
me rond op de nieuwe locatie: “De kantoorruimte is natuurlijk
het meest relevant, soms is het ook prettig om in een andere
ruimte te gaan werken of te overleggen. Aan de Hortsedijk zijn
ook vier vergaderplekken en open werkplekken gerealiseerd.
Voor huurders en hun bezoekers. Voor bezoekers is er een
centrale wachtruimte. Wel wordt geacht dat de bedrijven die
er huren, hun bezoekers zelf ontvangen.”

Er zullen ook minpunten zijn aan het gebouw toch? “Wij
bieden geen op-en overslagruimte, het is tenslotte een
kantorencomplex. Ook hebben we geen bemande of
bevrouwde receptie, dat geldt overigens bij veel bedrijven.”

Niet extra betalen
Kenmerkend voor beide BCT-locaties is de laagdrempeligheid
die Van den Heuvel samen met Vulders bewerkstelligt. De
ruimtes zijn zeer geschikt, met voldoende licht en zonwering,
Locatie Wethouder Den Oudenstraat
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Goed alternatief voor eigen pand
Adriaan van den Heuvel vertelt dat ze in 2011 gestart zijn aan
de Kasteel Traverse met een gebouw van 5400m2 kleinschalig
te gaan verhuren, waarvan op een bepaald moment zo’n
3000m2 was verhuurd. Daar konden starters al terecht voor
18m2. Met deze twee huidige panden aan de Wethouder Den
Oudenstraat en de Hortsedijk samen is ruim 3000 m2 in de
verhuur.

Dichtbij parkeren
Het nadeel dat de locatie aan de Kasteel Traverse had, te
weinig en ook nog betaalde parkeerplaatsen, is niet van
toepassing op de twee andere locaties. “In Eindhoven zou
dat geen probleem geweest zijn,” zegt Van den Heuvel, “in
Helmond werd dat problematisch gevonden. Zowel rondom
de Wethouder den Oudenstraat als aan de Hortsedijk is er
volop parkeerruimte. Voor de ondernemers, hun medewerkers
en hun klanten. De huurders vinden dat van waarde.”
Nieuwe jas
Met je zaak uit je jas gegroeid, of gewoon zin in een nieuwe
jas? Behoefte aan fris, ingerichtekantoorruimtes of een prettige
plek, dicht bij de stad en de snelweg en niet ergens achteraf?
Misschien heb je al langer plannen in je achterhoofd of zijn
er andere redenen om een kijkje te nemen? Wellicht gun je
je medewerkers meer vierkante meters? Petra Vulders leidt je
graag rond.

“Dat past prima bij de vraag in Helmond,” haakt Petra Vulders
in. “Menig bedrijfje wordt bedrijf en heeft eigen ruimte nodig.
Ook is een zelfstandig pand huren vaak niet mogelijk. Door
kantoor te houden in een BCT-vestiging heb je direct een
professionele uitstraling. De ondernemingen kunnen in een
fatsoenlijk, net en modern pand kantoor houden, het is een
erg goed alternatief. Mét voorzieningen. Veel huurders vinden
interactie in een gebouw ook een fijne bijkomstigheid. Aan de
Wethouder Den Oudenstraat wordt door de zittende huurders
onderling ook zaken gedaan. In de loop der jaren zijn mooie
samenwerkingen ontstaan. Overigens is dat geen voorwaarde.
Er kan bijvoorbeeld, op eigen initiatief, samen geluncht worden
en dan spreken ze al snel over het werk. Er zijn ook huurders
die daar minder behoefte aan hebben. Dat mag ieder bedrijf
of persoon uiteraard zelf bepalen.”
Menig bedrijf dat zich in een BCT-locatie vestigde is gegroeid. “Er
hebben ook intern al heel wat verhuizingen plaatsgevonden,”
zegt Petra Vulders. Dat zegt wel iets over de sfeer en de service
en faciliteiten. “Een van de huurders hier, zat tot voor kort in
ons andere pand.”

Weth.

BCT, ruimte voor ondernemers, h
BCT Hortsedijk voor huren vanaf
BCT Weth den Oudenstraat voor

Beide locaties zijn gemakkelijk pe
bereiken en hebben gratis parkee
huurders en bezoekers.

BCT Hortsedijk
BCT Helmond
www.bct-helmond.nl
info@bct-helmond.nl
0492 522560
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UW PARTNER
IN KABELS & SPECIAALKABELS
Panovenweg 32
5708HR Helmond
T +31(0)492 529 645

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.

F +31(0)492 528 515
info@edec.nl
www.edec.nl

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
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Helmond, Vossenbeemd 109B / C-D
TE

HUUR

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!

€ 99.950,-

incl.btw

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

Kia Stinger 3.3 Twin Turbo V6 AWD GT full options,
370pk , 19inch 4WD/ 22.000Km/Sportstoelen/Keyless/360camera 19inch 4WD/ 22.000Km/Sportstoelen/
Key-less/360camera
Extra Opties: Automatic climate control Regen sensor 19 inch lichtmetalen velgen.
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
Zwart metallic

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

22.766 km
2017
28-11-2017
BTW is aftrekbaar

€ 59.950,-

incl.btw

Mercedes-Benz GLE-Klasse, GLE 350 d 4Matic AMG
B&O Sound. Nappa Leder. Schuifdak. COMAND Online. Full Options!!!!! 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!

€ 59.950,-

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
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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

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 Sportage 1.6 T-GDI GT-Line PlusLine Automaat
Dit betreft een nieuwe auto direct uit voorraad leverbaar. 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
Wit mica

Kilometerstand:
1 km
Bouwjaar:
2019
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

€ 49.499,-

incl.btw

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
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Het jaar van Lucas Gassel in beeld

Goeikes heeft ook een
buitenexpositie met
Helmondse Goeikes
Het jaar van Lucas Gassel. Niet alleen in Museum Helmond staat de bekende schilder uit de vijftiende eeuw(!) in
de belangstelling, dat geldt ook buiten. In Helmond worden deze zomer tientallen heel bijzondere schilderijen van
Lucas Gassel getoond. Ze komen van over de hele wereld naar Helmond. Gassel bracht een deel van zijn leven in
Helmond door. De bedoeling is dat ook de bezoekers van heinde en verre naar Helmond komen. Zulke bijzondere
werken waren nog niet eerder in onze gemeentegrenzen te vinden. Ondanks dat corona een enorme domper was
voor het Museum Helmond mogen de werken langer in Helmond blijven. Bovendien zou Helmond Helmond niet
zijn als er niet artistiek is ingehaakt op deze tentoonstelling.
Stadskunstenaar Tahné Klein heeft er een foto-expositie bij bedacht op acht verschillende locaties in de stad. Wie
niet naar het museum gaat, wordt toch geconfronteerd met de wondere wereld van Lucas van Gassel. Wie wel
het museum bezoekt ook. Twaalf indrukwekkende fotoseries sieren twee zomermaanden lang het Helmondse
centrum, met een vette knipoog naar Lucas Gassel, misschien wel het oudste Goeike van de stad.
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Goeikes hoopt dat bezoekers in
de stad massaal de route gaan
lopen, maar de foto’s bekijken
wanneer je ze tegenkomt kan
natuurlijk ook. Stichting Goeikes kan bestaan dankzij tientallen donateurs, honderden
vrijwilligersuren en dertien bevlogen fotografen.
Op www.goeikes.nl is de route
beschikbaar.

Zo weet de stichting Goeikes een route van 2,5 kilometer
Goeikes te creëren. Het jaar van Lucas Gassel haakt in op de
grote overzichtstentoonstelling van de meester zelf. De eerste serie vind je in Museum Helmond recht onder bijzonderste
expositie ooit in de Helmondse geschiedenis. De stadskunstenaar vroeg meerdere fotografen om met het werk van Van
Gassel in gedachten Helmondse Goeikes in beeld te brengen.
Fotograaf Peter Verreussel toont in het Museum Helmond zijn
samengestelde beelden en is daarmee het perfecte startpunt
voor de rest van de Goeikes route. Vervolgens zie je in een
wandeling van ongeveer 2,5 kilometer de creatieve interpretaties van het hele fotografenteam. Van metershoge prints tot
creatieve presentaties.
Drempels weghalen
Met de buitenexpositie die
geopend werd op 1 juli wil de
stichting letterlijk en figuurlijk
de drempel weghalen voor
iedere Helmonder om van de
tentoonstelling te genieten. Dus
bent u of zijn uw medewerkers niet
zo kunstminded? De route verrast
wel degelijk iedereen. Zo vind je
portretfotografen Indigo&Cacao
en landschapsfotograaf Michael
Verlijsdonk met hun projecten in de
Elzas Passage en brengt Monique
Hoffman in de Kasteeltuin een ode
aan de Helmondse vluchteling.

#GasseliseenGoeike
Tijdens de feestelijke opening
werd tevens de selfie-actie
#GasseliseenGoeike
gelanceerd. Stichting Goeikes bundelt hierbij de krachten met onder andere Museum Helmond,
Stichting Lucas Gassel en geschiedkundige Ger Jacobs en Hans
van de Laarschot. Deze actie verloot wekelijks mooie prijzen
voor iedereen die foto’s deelt met een van de vele Gasselinitiatieven in de stad. Foto’s kunnen gedeeld worden op de eigen
social media (Facebook of Instagram) met #GasseliseenGoeike
in het bijschrift. De prijzen worden continu aangevuld en zijn
te vinden op www.goeikes.nl/gassel. Om de actie extra onder de aandacht te brengen ging niemand minder dan Lucas
Gassel zelf de Helmonders voor. Zijn selfies met de initiatieven
in zijn nagedachtenis vullen de komende weken de etalages
van lokale ondernemers en toonbanken. Ook op social media
wordt de actie breed uitgezet.
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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

13

GS Automotive, een jong Helmonds Autobedrijf.
Dat u als klant bij ons voorop staat, zult u merken vanaf binnenkomst.
Transparantie en vertrouwen zijn de belangrijkste waarden binnen ons bedrijf.
Bent u opzoek naar een betrouwbare partner die snel kan schakelen op het gebied van
onderhoud aan uw bedrijfsauto, camper, of uw personenauto dan bent u bij ons aan
het juiste adres.
Wij verzorgen alles rondom uw auto:
- Apk - Alle soorten onderhoudswerkzaamheden - Diagnose van storingen - Reparaties
- Banden - Schadeherstel - Opbouw en inbouw van accessoires - Het cleanen van uw auto

Autom

otive

Wij zijn lid van Leaseprof dus ook met uw leaseauto bent u bij ons van harte welkom. Heeft u een groter
wagenpark, dan kunnen wij u ook hier in begeleiden. Wij nemen dit graag op ons en zorgen ervoor dat
alle voertuigen up to date worden bijgehouden. Bent u opzoek naar een nieuwe of gebruikte auto, kijk dan
eens op onze site www.gsautomotive.nl. Mocht de auto er onverhoopt niet bij staan, gaan wij graag voor u
op zoek naar een passende auto binnen ons uitgebreide netwerk tegen scherpe prijzen natuurlijk!

Noo
5705 rddijk 3
CX
T: 049 Helmond
2E: inf
o@gs 700250
autom
otive.
nl

U bent van harte welkom! De koffie staat altijd klaar!

Nieuw

Occasions

Verhuur

Service

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

chevelingen
Een Helmonds Tapperij – Restaurant, landelijk gelegen

Aarle-Rixtelseweg107
107 -- 5707
5707 GK
GK Helmond
Aarle-Rixtelseweg
Helmond--Tel.:
Tel.:0492-792444
0492-792444
info@schevelingen.nl
www.schevelingen.nl
info@schevelingen.nl - www.schevelingen.nl
Openingstijden 7 dagen per week geopend

Openingstijden 5 dagen per week geopend
Maandag tot en met Zaterdag vanaf 16.00 uur
Woensdag
tot en met Zondag
en Zondag vanaf 12.00 uur.
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All You Need Is
Love in coronatijd
Supporters van Helmond Sport hebben onlangs, in samenwerking
met medewerkers van de club en oud-spelers, een aantal partners
bedankt voor hun trouwe samenwerking.
De delegatie liet zich daarbij inspireren door de afleveringen van All You
Need Is Love in coronatijd. Op een groot LED-scherm werden persoonlijke
boodschappen getoond, ingesproken door de oud-spelers Charles Kazlauskas
en Daniel Guijo-Velasco, vrijwilliger Leo van Aerle en huisvlogger Mounir
Boualin. De bedrijven Vescom, Ariza, Van den Broek Logistics, Bavaria,
SolarUnie en Dakalliance werden op deze originele wijze bezocht.
Helmond Sport bedankt behalve bovengenoemde personen, oud-keeper Björn
Sengier, VGL PRO, Boels, SportLED en uiteraard alle aanwezige supporters!

AMBASSADEUR
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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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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

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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Gebruik maken van beeld- of geluidsopnames. Mag dat altijd zomaar en
wat is er voor nodig?
Vaak is het lastig om te bewijzen wat er in de onderlinge
communicatie tussen werkgever en werknemer gebeurt,
of wat door de werknemer wordt gedaan. Dat laatste
speelt vaak een rol als een werknemer arbeidsongeschikt
is. Een werkgever heeft dan weinig inzicht in wat door
de werknemer wordt gedaan. En zeker als de werkgever
twijfel heeft over de (ernst van de) arbeidsongeschiktheid
van de werknemer, wil hij dit graag controleren. Maar
hoe doe je dat?

werkgever misschien denkt dat ze aantonen. Beelden kunnen
voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Zo heb ik het in een procedure ooit meegemaakt dat een arbeidsongeschikte werknemer
(voor wie ik optrad) en geen zwaar werk mocht verrichten, wel
thuis aan het werk was. De werkgever heeft hiervan opnames
laten maken door een ingeschakeld bureau en uit die beelden
leek het erop dat de werknemer zwaar werk verrichtte. De
werkgever startte daarom een procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Mag je als werkgever zomaar gesprekken met een werknemer
opnemen, of mag je een werknemer laten volgen en beeldopnames maken van wat de werknemer doet buiten het bedrijf
van de werkgever? Zoals gezegd speelt dat laatste vaak als een
werknemer arbeidsongeschikt is, maar ook als een werkgever
een werknemer ervan verdenkt dat hij buiten werktijd werkzaamheden verricht voor zichzelf of voor een ander. Dit gebeurt
regelmatig en er valt in ieder geval één lijn te trekken in de rechtspraak die daarover is gewezen.

De werknemer betwistte niet dat hij de werkzaamheden had
verricht die uit de beelden bleken. Hij kon echter aantonen dat
de werkzaamheden die hij verrichtte juist pasten binnen het
opbouwschema dat hij van de fysiotherapeut opgedragen had
gekregen om zijn belastbaarheid weer te vergroten. En dat hij
dus niet in strijd handelde met zijn verplichtingen, maar juist
alles deed om zo snel mogelijk weer arbeidsgeschikt te kunnen
worden. De werkgever haalde dus bakzeil in de procedure en de
beelden die door hem als bewijs werden gebruikt, keerden zich
als een boemerang tegen hem.

Als beeld- of geluidsopnames worden gebruikt in een arbeidsrechtelijke procedure doet de andere partij er bijna standaard
een beroep op dat het bewijs dat via deze opnames is verkregen
onrechtmatig is verkregen. Want in bijna alle gevallen zijn de
opnames tot stand gekomen zonder dat de andere partij daarvan op voorhand op de hoogte is gebracht. Rechters in een arbeidsrechtelijke procedure vinden de waarheidsvinding belangrijker dan de wijze waarop het bewijs is verkregen. En daarom
wordt bewijs dat via beeld- of geluidsopnames wordt verkregen
door rechters algemeen geaccepteerd.
Dit betekent dat wat uit de opnames duidelijk wordt, door de
rechter als vaststaand feit wordt geaccepteerd en dat hij daarvan ook uitgaat bij het nemen van zijn beslissing. Maar de rechter kan wel iets vinden van de manier waarop he bewijs is verkregen in het kader van de (mogelijke) verwijtbaarheid. En dat
zou mogelijk kunnen leiden tot een hogere vergoeding die door
een werkgever moet worden betaald aan een werknemer in het
kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de situatie dat voor het verkrijgen van
de informatie een grote mate van inbreuk wordt gemaakt op de
privé-situatie van de werknemer.
Maar daarmee ben je er als werkgever nog niet. Want beeldopnames zijn leuk en aardig, maar tonen niet altijd aan wat de

Ook recentelijk deed zich een soortgelijke situatie voor, waarbij
filmopnames werden gebruikt door de werkgever en waarbij
de werkgever en werknemer een compleet andere visie hadden
over wat uit de beelden kon worden opgemaakt. Deze zaak
kwam voor de rechter en het Gerechtshof heeft zich hierover
moeten uitspreken. Wat was het geval?
Feiten
Werknemer werkt als sloper/asbestmedewerker bij werkgever.
Op 4 maart 2019 raakt werknemer arbeidsongeschikt. Na ongeveer een half jaar oordeelt de bedrijfsarts dat werknemer aangepast werk kan verrichten. Werkgever biedt werknemer twee
keer twee uur per week werkzaamheden aan bij de weegbrug.
Op de tweede werkdag vertrekt werknemer na anderhalf uur,
omdat hij de werkzaamheden te zwaar vindt.
Bij de directeur van werkgever ontstond twijfel over de ziekmelding van werknemer en daarop heeft hij een recherchebureau ingeschakeld. Het recherchebureau heeft in een weekend
filmopnamen gemaakt van werknemer. Daarop is zichtbaar dat
werknemer goederen uit een personenauto laadt en in een winkelwagentje legt, zich over een tafel buigt en later weer goederen in de auto laadt.
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Weer een aantal dagen later krijgt werknemer de uitslag van
MRI-scans. Op enkele plaatsen in de wervelkolom is sprake
van ‘forse modic veranderingen’ en ‘forse discopathie’. Na een
consult oordeelt de bedrijfsarts dat de prognose voor het eigen
werk van werknemer niet goed is. Werkgever heeft kort daarna werknemer op staande voet ontslagen wegens leugenachtig
gedrag, het fingeren van de ernst van zijn beperkingen en het
onthouden van informatie over zijn activiteiten in het weekeinde aan haar en aan de bedrijfsarts. Daarmee is werknemer het
vertrouwen onwaardig geworden, zo vindt werkgever.
Werknemer is tegen het ontslag op staande voet opgekomen
en heeft de rechter verzocht om de werkgever te veroordelen
tot betaling van het loon na de datum van ontslag op staande
voet.

re uitleg mogelijk is. Confronteer een werknemer dan ook met
eventuele beelden voordat je direct overgaat tot het opstarten
van een procedure en laat hem daarop reageren. Zo voorkom
je dat een rechter je afstraft, zoals in de uitspraak van het Gerechtshof gebeurde en mogelijk kom je op die manier ook in gesprek met een werknemer om te proberen in onderling overleg
tot nadere afspraken met elkaar te komen.
En de tweede conclusie is dat het raadzaam is om bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker ‘er bovenop’ te zitten en de
Arbodienst direct te informeren. Dat geldt zowel bij de aanvang
van de arbeidsongeschiktheid als bij wijzigingen in de situatie.

Oordeel
Het Gerechtshof vindt dat, zelfs als werknemer een meldplicht
zou hebben van de activiteiten in het weekend en daarvan geen
melding heeft gemaakt, nog niet valt in te zien dat werkgever
en/of de bedrijfsarts daardoor op het verkeerde been zijn gezet.
De ‘pijn’ zit voor werkgever in het feit dat werknemer in het
weekend kennelijk bepaalde bewegingen kan maken, terwijl hij
op de tweede werkdag na anderhalf uur bij de weegbrug te veel
last van zijn rug zegt te krijgen. Het hof kan in ieder geval niet
aan de hand van de filmopnames die in opdracht van werkgever
waren gemaakt zelf een medisch oordeel vellen over de vraag
of werknemer tijdens de eerdere werkhervatting redelijkerwijs
de volle twee uur had kunnen doorwerken bij de weegbrug,
gelet op de pijnklachten die hij die dag heeft ervaren. Ook de
bedrijfsarts velt dat oordeel niet.
Bovendien bleek uit de feiten in deze kwestie dat werkgever
zelf ook niet actief genoeg was geweest om werknemer tijdig
te laten oproepen door de bedrijfsarts en om ook nadat nieuwe
feiten en omstandigheden waren geconstateerd in de situatie
rondom werknemer direct te schakelen met de bedrijfsarts. Zo
heeft werkgever werknemer nadat hij had aangegeven dat hij
de werkzaamheden aan de weegbrug niet kon verrichten, ook
niet opgeroepen om ander aangepast werk te verrichten.
Het Gerechtshof concludeert op basis van al deze feiten en omstandigheden dat er onvoldoende reden is om aan te nemen
dat zal worden geconcludeerd dat het ontslag op staande voet
rechtsgeldig is gegeven. Het Gerechtshof bepaalt dat werkgever
het loon van werknemer ‘gewoon’ moet blijven doorbetalen.
En waarschijnlijk zal ook de consequentie zijn dat het dienstverband met deze werknemer blijft doorbestaan.
Uit deze uitspraak kunnen twee belangrijke conclusies worden
getrokken.
De eerste is dat je als werkgever voorzichtig moet zijn met het
trekken van conclusies uit beeld- of geluidsopnames. Want de
conclusies die er in eerste instantie uit getrokken worden, zijn
soms voorbarig. Enerzijds omdat je als betrokken partij niet altijd meer objectief kunt zijn, maar ook omdat er soms een ande-

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus
ook voor advies over de bewijslast in procedures
en hoe te handelen bij arbeidsongeschikte
werknemers, 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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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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Afgeleid door zaken die teveel tijd kosten?
Een Virtueel Assistent helpt jou met het
focussen op je business
Laat de details aan mij over. Zo maak
ik jouw werk efficiënter en lever jij meer
toegevoegde waarde voor klanten en
medewerkers.
Bel mij voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek!

www. marianneofficesupport.nl

N Light BV
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

06 - 416 771 16
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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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Light & Sound solutions
T: 06 22 13 07 25
0217197.pdf 1

info@vglpro.nl

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

Van Dorp Helmond Rietbeemdweg 2 | 5705 BH Helmond | T: (0492) 504 444 | E: infohelmond@vandorp.eu

Diensten
Van Dorp biedt een totaalpakket aan technische diensten. Met een team van ervaren en betrokken
medewerkers wordt alle techniek in gebouwen zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Bij alle
diensten staan duurzaamheid en besparing op natuurlijke bronnen als elektriciteit, gas en water centraal.
Naast alle gebouwgebonden disciplines zoals Technisch beheer, Energieconcepten, Brand- en inbraakbeveiliging, heeft Van Dorp ook nog een aantal specials zoals Grootkeukens, Railinfra en Zwembaden.
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Proactieve aanpak van
veiligheid en uitstraling op
de bedrijventerreinen
Terreinconciërge Henry van Dongen is inmiddels
al zo’n vier weken aan de slag op de Helmondse
bedrijventerreinen. Tijd voor een kennismaking dus.
Henry (66) is sinds kort gepensioneerd politieman. “De laatste
jaren ben ik als wijkagent in Rijpelberg werkzaam geweest.
Ik zette me graag in voor de veiligheid in de wijk en voelde
me enorm betrokken bij de inwoners ervan. Het gevoel iets
te kunnen betekenen heeft me altijd goed gedaan. Stilzitten
is niks voor mij, dus nog voor mijn afscheid (na 46 dienstjaren)
bij de politie heb ik de functie van bedrijventerreinconciërge
bij Stichting Bedrijventerreinen Helmond met beide handen
aangegrepen. Een mooie uitdaging!
Waar komt het idee voor een terreinconciërge vandaan?
De missie van Stichting Bedrijventerreinen Helmond is te zorgen
voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en on-

dernemingsklimaat op de bedrijventerreinen. Een belangrijke
voorwaarde daarin is dat ondernemers in een optimale werkomgeving kunnen ondernemen. Bedrijventerreinen moeten
schoon, heel en veilig zijn.
Al ruim 15 jaar zijn de bedrijventerreinen in Helmond in het
bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Een landelijk keurmerk (om veilige bedrijfsomgeving te waarborgen) dat
een nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen
eist. De werkgroep KVO, die bestaat uit ondernemers, politie,
gemeente en brandweer, is voortdurend actief om die gezamenlijke doelstelling te borgen en de veiligheid & uitstraling op
de terreinen te vergroten.
In de ideale situatie zouden er geen onvolkomenheden in de
openbare ruimte waar te nemen zijn. Alle straatverlichting
brandt, er staan geen palen of verkeersborden scheef, er zijn
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geen stuk gereden bermen, er ligt geen zwerfafval en het groen
is uitstekend onderhouden zodat er goed zicht is op de wegen.
Om tot zo’n ideale situatie te komen zijn extra ogen, oren en
handen een welkome aanvulling, of eigenlijk een must. Zeker
om aan het door ondernemers gewenste niveau te voldoen.
Natuurlijk is de gemeente er, evenals de politie, maar die kunnen niet overal op letten. Als organisatie van, voor en door
ondernemers heeft SBH ingezet op de invoering van een terreinconciërge, die dagelijks op de bedrijventerreinen (zichtbaar)
aanwezig is. Om zaken vroegtijdig te signaleren, direct aan te
pakken en in de toekomst waar mogelijk te voorkomen. Zo is
uiteindelijk budget beschikbaar gesteld binnen de extra economische impuls bedrijventerreinen (cofinanciering tussen SBH
en gemeente Helmond) om een terreinconciërge in te zetten.
De bijdrage is voor een pilot van twee jaar, waarna een evaluatie zal uitwijzen of het structureel zal worden ingevoerd. De
terreinconciërge moet onderdeel worden van een compleet
veiligheidsconcept.
Waar liggen de grootste uitdagingen voor jou als
terreinconciërge?
Als terreinconciërge ben ik de extra ogen die zien wat er speelt
op een terrein. Aan mij de taak om daar zo goed mogelijk op
in te spelen. Altijd vanuit het oogpunt van de ondernemer.
Oplossen waar nodig en ondersteunen waar mogelijk.
Informatie ontvangen is dan een belangrijke factor, dus ik ga
voor goede contacten en korte lijnen. Momenteel focus ik me
op het schouwen van alle terreinen, om het gebied nog beter
te leren kennen en binnenkort zal ik daar het kennismaken
met ondernemers aan toevoegen. Enerzijds om het concept
van terreinconciërge onder de aandacht te brengen en om te
vragen of er iets speelt in de directe omgeving, anderzijds om
simpelweg de contacten te leggen. Ik hoop dat ondernemers
mij op termijn vanzelf weten te vinden.
Hoe ziet een dag van de terreinconciërge eruit?
“Mijn werkdag breng ik door op straat om te signaleren wat er
gebeurt op de bedrijventerreinen en om zaken aan te pakken
die gemeld zijn door ondernemers”.
De ene keer is dat het snoeien van wild groeiende takken op
cruciale zichtlocaties, een andere keer het ruimen van een
verdwaalde autoband of ander zwerfvuil. In de eerste weken
heb ik ook al diverse verkeersborden recht gezet en een beetje
opgepoetst voor een nette verzorgde uitstraling. Het verhoogt
de veiligheid en je ziet ook nog eens meteen resultaat!
Regelmatig overleg ik met opzichters van de gemeente. Ook
gewoon in ’t veld’, daar waar het te doen is. Door die lijnen
kort te houden kan ik ze snel inschakelen voor bijvoorbeeld het
vervangen van een kapot straatnaambord of het ruimen van
grote hoeveelheden ‘rommel’.
Mijn standplaats is het kantoor van Stichting Bedrijventerreinen
Helmond, gelegen aan de Lagedijk 24, midden op
bedrijventerrein Hoogeind. Van daaruit stap ik in mijn ‘schoon,
heel, veilig auto’ om het gebied in te gaan. Ik merk dat de

wagen steeds meer opvalt. Ondernemers spreken me aan over
zaken waaraan ze zich storen. Kan ik het oplossen, zoals het
recht leggen van een betonnen varkensrug, dan doe ik dat
meteen. Is er groter geschut nodig, dan pak ik mijn telefoon en
bel direct de juiste persoon binnen de gemeente. Ik zorg ervoor
dat het wordt opgelost.
Wat er allemaal in de auto ligt? “Een ladder, snoeischaar en
een schop. Verder wat gereedschap voor kleine hand- en
spandiensten. Het moet het nog een beetje vorm krijgen.
Tijdens mijn rondes let ik uiteraard ook op situaties bij bedrijven
zelf. Is het hekwerk kapot of staat er veel brandgevaarlijk goed
(bv. pallets) tegen het pand, dan loop ik even naar binnen om
de ondernemer daarop te attenderen. Vooral voor de eigen
veiligheid, maar ook voor een stukje uitstraling in het algemeen.
Samen moeten we het doen!
De inzet van de terreinconciërge is een pilot voor twee
jaar. Wanneer is de pilot geslaagd?
Voor Stichting Bedrijventerreinen Helmond is het geslaagd als
ondernemers de meerwaarde van de terreinconciërge zien én
voelen. Dat de terreinen er continue representatief en veilig
bij liggen. Enerzijds leggen we de lat hoog, maar tegelijkertijd
krijgt Henry de kans om vanuit zijn enthousiasme en ervaring
de functie vorm te geven. Daar hebben we alle vertrouwen in.
Henry: “Voor mij is het geslaagd als mensen mij weten te vinden,
dat ze mij kennen als hét gezicht van de terreinconciërge. Dat
de input vanuit ondernemers de basis is voor het werk dat ik
doe en oppak. Daarom is het heel belangrijk dat in dit eerste
jaar de zichtbaarheid van de terreinconciërge vergroot wordt.”
Zie je me rijden, spreek me aan. Ik kom graag met je in gesprek!
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VOOR UW GEMAK
ALLES
ONDER ÉÉN DAK
Brabant Autolease in Helmond is een regionale merk-onafhanke
lijke leasemaatschappij. Wij maken onderdeel uit van Autodroom
Helmond en hebben een samenwerkingsverband met Bovemij.
Steeds meer bedrijven geven de voorkeur aan een samenwerking
met herkenbare en lokale bedrijven. De ontwikkelingen rond
mobiliteit in combinatie met de veranderende arbeidsmarkt gaan
Brabant
Autolease
is onderdeel
van Autodroom
Helmond.
uniek concept.
Dit is namelijk de
erg snel.
Brabant
Autolease
gaat graag
met uEen
in gesprek
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.
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
dat gemak ook. Er is een keuze uit een looptijd van 24 tot 48 maanden en daarnaast behoort
shortlease (vanaf 3 maanden) tot de mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld de perfecte oplossing
voor medewerkers met een tijdelijk contract.
De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Persoonlijk
Type
Lokaal
Gedreven
Maatwerk
Bijtelling
Klantgericht
Volop mogelijkheden

• Full operationele
Type lease en netto
operationele lease
• Zowel zakelijk als privé leasen
• Grote voorraad gebruikte auto’s
• Onderhoud Bijtelling
en service
op één adres
• Scherpe tarieven

Contact
Brabant Autolease
Type
Autoboulevard
Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond
Lease

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

Locatie:
Autowijk
Helmond Varenschut
21eonder
5705 DK Helmond
Voor
uw
gemak
alles
een dak!
Tel: 0492 588 972 ton@brabantautolease.nl Ton van Abeelen 06-23225695
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REGBAT regeneratie van accu’
Met Regbat bespaart u geld en
Het kampeerseizoen is weer begonnen
Campers en caravans worden weer uit de stalling gehaald.
Vaak staan de huishoudaccu´s van de camper en de accu voor
de mover van de caravan elf maanden per jaar stil en dat is
slecht voor een accu. Het beste kunt u de accu 1 a´ 2 dagen
per maand aan de lader zetten. Bij REGBAT Helmond kunt u
gratis uw accu laten testen en indien deze vervangen moet
worden is de montage gratis. Tevens leveren wij laders en
omvormers en geven u graag advies hierover.

laadstations zorgen voor opladen tijdens piekuren en ontladen
wanneer dat nodig is. We noemen dit een oplossing voor
piekscheren.

Industriële systemen
Onze industriële systemen bestaan uit 10, 20 of 40Ft containers
gestapeld met omvormers en batterijen. We kunnen systemen
leveren met een capaciteit van 100 kWh tot 1 megawattuur
stroom. Met die systemen bent u in staat om hoge pieken in de
stroomvraag te beheren, maar biedt u ook een mogelijkheid

om winst te maken door uw eigen energie te verkopen aan
de netbezitters op piekmomenten. Wij verkopen systemen die
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

Residentiële systemen

Bedrijfssystemen

Onze residentiële systemen passen perfect bij elk huishouden.
Afhankelijk van het aantal zonnepanelen en de aanwezigheid

De bedrijfssystemen die we leveren zijn de beste manier om
uw energieverbruik te beheren. Naast een UPS-functionaliteit
hebben bedrijven veel extra functies nodig. Het opladen van
elektrische voertuigen tijdens kantooruren kan een grote

impact hebben op de netstabiliteit, met hoge maandelijkse
kosten tot gevolg. Onze systemen gecombineerd met slimme

van een of drie-fase netaansluiting, bieden we 3,5 of 10 kW
hybride omvormers met stapelbare batterijpakketten van 3,6
kWh per rack. De racks kunnen draadloos worden verbonden.
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’s en tractiebatterijen.
n het is goed voor het milieu!
Het systeem heeft een UPS-functie van 3 kW en kan zelfs
off-grid worden gebruikt. Door uw app op uw telefoon of
tablet te gebruiken, kunt u alle belangrijke variabelen zelf
programmeren. Bijvoorbeeld opladen tijdens de daluren en
ontladen tijdens de piekuren.

en is deze voorzien van led-verlichting. Dit is ideaal wanneer u
gaat kamperen, varen of voor hulpdiensten, installateurs etc.
of gewoon onderweg bent!

REGBAT,
GOED,
GROEN EN
GOEDKOOP

De AC50 stroomgenerator is op te laden door middel van
de bijgeleverde lader in het stopcontact, kabel voor de
12V aansluiting in de auto/camper en de MC4-laadkabel
rechtstreeks op een zonnepaneel.
•
•
•

AC50 heeft een totaal vermogen van 500W
en maximaal 300W
AC1000 heeft een totaal vermogen van 1000W
en maximaal 600W
AC1500 heeft een totaal vermogen van 1500W
en maximaal 1000W

Draagbare stroomgenerator
De AC50 is een krachtige draagbare stroomgenerator en levert
hetzelfde voltage en kwaliteit als de gangbare netstroom.
Door de AC50 kunnen bijna alle elektrische apparaten tot
300W zonder probleem van stroom worden voorzien en
heeft vier USB, één USB C en drie 12V aansluitingen en een
draadloos oplaadpunt boven op de AC50 voor uw telefoon

REGBAT Helmond
Lage Dijk 2A | 5705 BZ Helmond Tel: +31 492
330039 | Email: helmond@regbat.nl
www.regbathelmond.nl | www.accuhelmond.nl
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www.black-colors.nl

BETROUWBAAR,
SNEL EN PROFESSIONEEL

IN VERBVAND MET VAKANTIE AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
27 JULI T/M 14 AUGUSTUS
MAANDAG T/M VRIJDAG GEOPEND VAN 09.30 T/M 13.00 UUR

WIJ WENSEN U
EEN FIJNE

Vakane

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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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

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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Vier projecten Smart Synergy Helmond
Binnen het kernthema Energiebewust en Duurzaam ondernemen van de Stichting bedrijventerreinen Helmond,
worden vier projecten uitgevoerd in samenwerking met Stichting InduSym. Deze projecten zijn gebundeld onder
de vlag Smart Synergy Helmond. Smart staat voor de slimme uitrol van innovatie in de praktijk, synergy staat voor
de synergie tussen symbiose en energie: verduurzamen door samenwerking.
•

•

•

Door deze losse projecten te verbinden onder één vlag,
is een basis gelegd om samen te werken met partners
buiten Helmond en om cofinanciering te zoeken uit
regionale, provinciale en landelijke gelden.
Provincie Brabant, VNO-NCW, BOM, Innovatiehuis de
Peel en Rabobank De Peel Noord hebben verklaard deel
te willen nemen in een klankbordgroep om kennis,
netwerk en middelen bij te dragen.
Voor het project Smart Synergy Helmond is een OP-Zuid
4F subsidie aangevraagd à €823.000 met een looptijd
tot 2023. Over toekenning wordt eind juli 2020 bericht.

Onder Smart Synergy Helmond vallen de vier lopende
projecten: Warmtenet Groot Schooten, Proceswaterfabriek
en AWZI BZOB, Industriële symbiose BZOB en InduSym
Reststromenplatform en afvalcollectief. Onderstaande
paragrafen beschrijven kort de aanleiding, de belangrijkste
resultaten en het vervolg van deze deelprojecten.
Warmtenet Groot Schooten
Groot Schooten is door gemeente Helmond aangewezen als
pilotgebied energietransitie. Hier, en op de aangrenzende
Automotive Campus, ligt de potentie om 400.000 m3 aardgas
te besparen door aanleg van een warmtenet. Dit ontzorgt
ondernemers en pandeigenaren die moeten overstappen op
duurzame energievoorzieningen.
•

•
•
•

Er is in een werkgroep van lokale ondernemers, bestaande
uit e-Quest, GW Leidingtechniek, Kuijpers en SBH,
begonnen met het creëren van draagvlak en het opstellen
van een conceptplan, inclusief tracé.
Er is een inventarisatie gestart van de warmte- en
koudebehoefte bij geïnteresseerde bedrijven.
Aan de hand van prijsberekeningen is vastgesteld dat er
een haalbare businesscase ligt.
Bij Kuijpers ligt de intentie om dit warmtenet te gaan
aanleggen en onderhouden.

Een natuurlijk startpunt voor de aanleg ligt bij de twee
bestaande WKO’s op Groot Schooten.
Proceswaterfabriek en AWZI BZOB
De periodiek lage waterdruk op het leidingnet van Brabant
Water en het verplichte terugbrengen van het gebruik van
grondwater op Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (BZOB)
vormde de aanleiding voor een samenwerking met Hydreco,
Colsen en BrabantWater. Met hen is het project gestart om
met een proceswaterfabriek een groot deel van het lokale
afvalwater om te zetten tot weer bruikbaar proceswater. Zo
wordt drinkwatergebruik vermeden en neemt de belasting
op het riool af.
•

Op bedrijventerrein BZOB is een inventarisatie gedaan
van de kwaliteit en kwantiteit van proces- en
afvalwaterstromen. De geïnventariseerde bedrijven
verbruiken samen 1.4 miljoen m3 water per jaar en lozen
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•
•

jaarlijks 24.500 vervuilingseenheden.
Er is één concept uitgewerkt voor de productie van
demiwater. De productie van andere types proceswater
is onderzocht, maar bleek niet rendabel.
Er zijn twee concepten uitgewerkt voor het
zuiveringsgedeelte met bijbehorende zuiveringstarieven
per Ve: anaeroob met bacteriën en aeroob met
beluchtingstanks.

In het ideale geval wordt er door anaerobe zuivering jaarlijks
8000 m3 biogas gemaakt van de organische reststromen
in het afvalwater. Mocht dat niet haalbaar zijn dan is een
aerobe zuiveringsinstallatie zonder productie van biogas het
meest rendabel.
Er kan reeds gestart worden met de productie van demiwater
voordat de afvalwaterzuivering is gerealiseerd. De bron voor
het water is dan tijdelijk de Zuid-Willemsvaart.
Industriële symbiose BZOB
Bij de inventarisatie van waterstromen op bedrijventerrein
BZOB is ook gas- en elektriciteitsverbruik in kaart gebracht.
Met de uitwisseling van warmte tussen bedrijven kan tot
8 miljoen m3 aardgas worden bespaard. Er is met Engie
een samenwerking gestart om de haalbaarheid van een
warmtenet te onderzoeken. Drie lopende trajecten kunnen
hierin meegenomen worden:
•
•
•

Voor het anaerobe zuiveringsconcept van de
proceswaterfabriek is restwarmte nodig die bij een
gevestigd bedrijf ruim aanwezig is.
Door Engie wordt reeds een uitwisseling tussen twee
bedrijven onderzocht.
Energyport Peelland kan met een beoogde, nabijgelegen
biocomposteerder 10 MW warmte leveren die vrijkomt
bij het verwerken van lokaal restafval uit de agrarische
sector.

Deze uitwisselingen vormen onderdeel van een groter
samenwerkingsverband. Naast warmte worden ook vaste
stoffen geproduceerd in de biocomposteerder, die kunnen
worden verwerkt tot kunstmest of biobased plaatmateriaal.
Reststromenmarktplaats en collectieve afvalinzameling
De hoeveelheid gegevens over afval en grondstoffen in de
InduSym database blijft toenemen. Er worden geregeld kleine
matches gemaakt op het platform en er ontstaat ook inzicht
in de bulkhoeveelheid afval in Helmond (zie afbeeldingen).
Dit inzicht geeft aanleiding tot het opstarten van grotere
uitwisselingen.
Eén oplossing voor de onbenutte waarde van reststromen
is het collectief ophalen van afval. Hierdoor is het rendabel
om meer reststromen uit het bedrijfsafval te scheiden.
In samenwerking met Renewi en twee stagiairs van de
Fontys is hier een opzet voor geformuleerd. Ook met Suez
zijn gesprekken gevoerd. Hieruit zijn drie aanbevelingen
gekomen:
•
•
•

Er kan op korte termijn worden gestart met een
ophaalroute voor pmd-bedrijfsafval.
Er is bij ondernemers behoefte aan meer kennis en
ondersteuning bij afvalscheiding. Door middel van een
afvalcoach kunnen zij laagdrempelig geholpen worden.
Renewi en Stichting InduSym hebben een kennisnetwerk
dat ingezet kan worden bij materiaalvraagstukken om
productieprocessen te verduurzamen.

Deze acties worden in eerste instantie met Renewi en kennisinstellingen in gang gezet, waarna de samenwerking
wordt uitgebreid. Vanuit dit netwerk kan het afvalmanagement van bedrijven worden geïnnoveerd, bijvoorbeeld met
smart chips die met real-time monitoring van containers het
aantal vervoersbewegingen en onnodige ledigingen verder
terugbrengen.

34

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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Helmond

Jaar abonoment Zakelijk Helmond

• HÉT blad voor Ondernemingen in Helmond
• 11 uitgaves per jaar, begin van elke maand
• Blad wordt bij je thuis bezorgd!

€ 44,-

ex. BTW per jaar

Interesse? Mail naar info@zakelijkhelmond.nl
BCT Weth den Oudenstraat

Weth. den Oudenstraat
BCT, ruimte voor ondernemers, heeft 2 locaties.
BCT Hortsedijk voor huren vanaf 50m2.
BCT Weth den Oudenstraat voor huren vanaf 18m2.
Beide locaties zijn gemakkelijk per auto of OV te
bereiken en hebben gratis parkeerplaatsen voor
huurders en bezoekers.

BCT Hortsedijk

www.bct-helmond.nl | 0492 522560 | info@bct-helmond.nl

Kenmerken van BCT:
•
Flexibele contracten;
•
Voordelige huurprijzen;
•
Snelle internetverbinding (glasvezel);
•
Kantoorruimten onder andere voorzien van
vloerbedekking, intercominstallatie en airco;
•
Koffie en thee wordt verzorgd;
•
Uitstekend bereikbaar per auto en OV;
•
Eigen parkeerterrein voor huurders en
bezoekersparkeerplaatsen;
•
Gebruik spreekkamers;
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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, van Dal Mode, Blokker, Jeans Center,
Jola mode, Hema, van Oorschot Mode, Rituals, Casa,
Holland + Barrett, Ziengs, Vodafone, Ici Paris XL, Bakker
Bart, Wibra. Zeeman, Hunkemöller en Specsavers.
Oppervlakte:

Circa 200 m²

Zeer goed bereikbaar aan de achterzijde voor laden en lossen.
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

De locatie heeft als bestemming: centrum, dit is een gemengde
bestemming die in het beginsel alle centrumfuncties toelaat. Daarbij
gaat het om winkels, op het centrum gerichte voorzieningen, kleinschalige kantoren, horecabedrijven en wonen (dit laatste niet op de
begane grond).

Aanvaarding:

In overleg

TE KOOP / BELEGGING
Veestraat 49 te Helmond
In het kernwinkelapparaat van Helmond gelegen
winkelruimte met uitbreidingsmogelijkheden en een
bovenwoning (type maisonnette), in verhuurde staat,
kadastraal bekend als gemeente Helmond, sectie I, nummer
476. Entree bovenwoning via de Parkweg.
Oppervlakte:

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

Parkeerplaatsen: op eigen terrein (centrum) 2
Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid: De bereikbaarheid is zowel met het openbaar

vervoer als met de auto goed. Het object is gelegen nabij de N270,
de vierbaanse weg van Helmond naar Eindhoven. Op korte afstand
zijn het centrale bus-/treinstation gelegen.

Koopprijs nader
overeen te komen

De locatie heeft als bestemming: centrum, dit is een gemengde
bestemming die in het beginsel alle centrumfuncties toelaat. Daarbij
gaat het om winkels, op het centrum gerichte voorzieningen,
kleinschalige kantoren, horecabedrijven en wonen (dit laatste niet op
de begane grond).

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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TE HUUR / TE KOOP
Veestraat 32 Helmond
In het kernwinkelapparaat van Helmond gelegen winkelruimte. In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd: We Fashion, van Dal Mode, Blokker, Jeans Center,
Jola mode, Hema, van Oorschot Mode, Rituals, Casa,
Holland + Barrett, Ziengs, Vodafone, Ici Paris XL, Bakker
Bart, Wibra. Zeeman, Hunkemöller en Specsavers.
Oppervlakte:

Winkelruimte Circa 130 m²
Opslagruimte (op verdieping) Circa 100 m²

De locatie heeft als bestemming: centrum, dit is een gemengde
bestemming die in het beginsel alle centrumfuncties toelaat. Daarbij
gaat het om winkels, op het centrum gerichte voorzieningen, kleinschalige kantoren, horecabedrijven en wonen (dit laatste niet op de
begane grond).

Huurprijs / vraagrpijs
nader overeen te komen

Een 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:

In overleg.

TE HUUR
Steenweg 18 Helmond
Op een uitstekende locatie in het Steenwegkwartier
gelegen commerciële ruimte. De Steenweg is recentelijk
geheel gerevitaliseerd.
Oppervlakte:

Winkelruimte Circa 400 m²
Frontbreedte Circa 12 meter

In de directe omgeving is betaald parkeren mogelijk op verschillende parkeerterreinen of in de overdekte parkeergarage onder
Boscotondo. Op eigen terrein bestaat de mogelijkheid om vier
parkeerplaatsen te huren.
De locatie heeft als bestemming: centrum, dit is een gemengde
bestemming die in het beginsel alle centrumfuncties toelaat.
Daarbij gaat het om winkels, op het centrum gerichte voorzieningen, kleinschalige kantoren, horecabedrijven en wonen (dit
laatste niet op de begane grond).
Aanvaarding:

In overleg.

Huurprijs nader
overeen te komen

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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Ontsnap aan realiteit
met Escape and More
Bij Escape and More in Helmond kun je terecht voor
stoere en uitdagende activiteiten die zich perfect lenen
voor een vrienden-, familie- of bedrijfsuitje. Naast drie
escaperooms biedt Escape and More, als een van de
weinige locaties in Nederland, sinds kort de mogelijkheid om te komen hakbijlwerpen. Bij deze Amerikaanse
trend combineer je, onder leiding van een axe
master, kracht en techniek om de
bijl op de juiste plaats in
het bord te krijgen.

Kracht heb je nodig om de hakbijl in het juiste target te slingeren. De techniek bepaalt hoe je de hakbijl vasthoudt, richt
en gooit en dus hoe de hakbijl in het bord terecht komt. Het
is juist de combinatie van die twee die maakt dat iedereen
kan hakbijl werpen; man, vrouw, groot of klein. Want hoewel je uiteindelijk probeert om de hakbijl in de
bullseye te gooien, je krijgt ook punten als je
de ringen er omheen raakt. Zie het als darten,
alleen dan met grover geschut.
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Naast het hakbijlwerpen kun je bij Escape and More terecht
voor het spelen van escaperooms. Je hebt de keuze uit drie
totaal verschillende spellen, namelijk Back to the Future, The
Pink Panter of het Rariteitenkabinet. Deze escaperooms zijn
zowel los te boeken, als in combinatie met het hakbijlwerpen. Daarnaast bieden zij diverse arrangementen aan om er
een echte middag of avond uit van te maken.
Het vernieuwende en verrassende concept van Escape and
More beperkt zich overigens niet alleen tot volwassen activiteiten. Ook voor kinderfeestjes, buitenschoolse activiteiten
en teamuitjes kan men bij ons terecht. Speciaal voor de kleine
mensen onder ons hebben wij een kinderhakbijlwerp-baan
gemaakt én bieden we twee kinderescaperooms aan. Uiteraard staat veiligheid voorop, dus hebben zij de materialen
aangepast aan de leeftijdscategorieën.

www.escapeandmore.nl
Escapeandmore
Steenovenweg 36b
5708 HN Helmond
(06) 21 63 72 75

Escaperooms en hakbijlwerpen
onder één dak in Helmond, voor
zowel volwassenen als kinderen
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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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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

Visie van Verder met Nederland
Middenin de Coronacrisis ontstond het initiatief Verder
met Nederland. Deze crisis raakt ons allemaal: rijk/arm,
jong/oud, links/rechts. We zitten in hetzelfde schuitje
en het dwingt ons tot nadenken over onze manier van
leven.
We kunnen dingen veranderen. We bewijzen het nu al. Lucht
en water worden schoner, files en lawaai worden minder. We
weten elkaar te vinden en nieuw ondernemerschap ontluikt.
Deze nieuwe verbondenheid kan de samenleving enorm
verrijken. Om te voorkomen dat we na de crisis terugvallen
in oude patronen van individualisme en stress, is Verder met
Nederland gestart. Verder met Nederland is een burgerinitiatief
waarmee we zoveel mogelijk verschillende ideeën en inzichten
verzameld werden. Daaruit is een visie gevormd die juist niet
uitsluitend gestoeld is op de meningen van experts, maar
juist hoe een dwarsdoorsnede van Nederlanders denkt dat
het verder moet met Nederland. Ruim 100 dagen na de
televisietoespraak van de minister-president hebben we de
balans opgemaakt. Wat is de rode draad in alle bijdragen en
wat zou een vervolgstap kunnen zijn?

Lees hier de visie voor nu:
https://www.verdermetnederland.nl/2020/07/de-visie-voornederland/
Verder met Nederland is hiermee niet afgelopen. Ze blijven
open staan voor bijdragen op het platform, voor nieuwe
ideeën hoe het verder moet en kan.
Blijf gezond, houd de creativiteit vast en koester de solidariteit
die we de afgelopen maanden hebben laten zien. Verder met
Nederland begint en eindigt bij jou.

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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NH Adviseurs zet aan het denken

Hoe inzicht bijdraagt
aan een succesvolle
toekomst?
Wie de krant openslaat, ontkomt niet aan de voorspelde negatieve economische vooruitzichten. Een blik op
de berichten die voorbij komen, geeft een somber beeld: “Economen van het ING Economische Bureau houden
rekening met een verdrievoudiging van het aantal faillissementen in 2021”, nog een kop: “Het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Nederlandse economie 7,7% krimpt in 2020” en het wordt zomaar even
geschat: “Minister Hoekstra schat de kosten van het noodpakket tussen de 10 tot 20 miljard euro.” Peter Hulsen,
adviseur bij NH geeft weer wat er in de markt gebeurt. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hun onderneming. Zichtbare sectoren als de horeca en recreatie krijgen flinke klappen. Ook minder
zichtbare sectoren vallen hard. Desondanks recht ondernemend Nederland haar rug, worden businessconcepten
aangepast naar het ‘nieuwe normaal’ en worden medewerkers gefaciliteerd om op minimaal 1,5 meter hun werk
voort te zetten.
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houden. Om dit te bewerkstelligen zijn diverse faciliteiten in het
leven geroepen. Een van de mogelijkheden is belastinguitstel
waarbij geen verzuimboetes opgelegd worden en de
invorderingsrente tot 1 oktober 2020 is verlaagd tot 0,01%.
Hierdoor beschik je als ondernemer in deze periode over extra
werkkapitaal. In een periode waarin COVID-19 ons in de greep
heeft, gaat de slogan: Cash is King misschien nog wel meer
op dan voorheen. Veel ondernemingen gaan niet failliet als
gevolg van een tekort aan vermogen maar door een tekort
aan liquiditeit. Inzicht is hierin wederom van belang. Het gaat
immers niet om een belastingafstel maar een belastinguitstel.
Een goede liquiditeitsplanning is cruciaal in deze periode en
voorkomt dat de nu uitgestelde betalingen in de toekomst tot
problemen leiden.
Inzicht helpt bij keuzes
Peter Hulsen geeft aan: “Door de flexibiliteit van ondernemers
wordt de economie weer herstart. Dit neemt niet weg dat
ondernemers de komende periode voor duivelse dillema’s
komen te staan. De naweeën van COVID-19 blijven voor tal
van sectoren nog lang merkbaar. Wij gaan het gesprek aan
met ondernemers en leggen hen vragen voor.
Op basis van welke informatie neem je als ondernemer
besluiten? Ga je uit van je gevoel als ondernemer of kijk je naar
de laatst bekende jaarcijfers (die inmiddels minimaal 6 maanden
oud zijn en geen rekening houden met een viruspandemie)?
Inzicht in de juiste stuurinformatie en adequaat bijsturen
wordt de komende periode nog belangrijker dan voorheen.”

Ondernemingsstructuur
COVID-19 zet ook ondernemers aan het denken. In veel
gevallen is de buffer die afgelopen jaren is opgebouwd in
luttele weken ingezet om door deze crisis te geraken. De
vraag komt op, past de ondernemingsstructuur nog wel bij de
onderneming? De ondernemingsstructuur is rekening houden
met fiscale optimalisatie en risicobeperking. De slogan van NH
Adviseurs luidt dan ook: Kan het anders? Zij vinden van wel en
zoekt naar een oplossing die past bij de onderneming en de
ondernemer, ook als hiervoor afgeweken dient te worden van
de gebaande paden.

NH Adviseurs begeleidt veel ondernemers om de juiste
gegevens te bundelen in een overzichtelijk dashboard en om
passende bijsturingsmaatregelen te treffen. Hierdoor ben je
als ondernemer op ieder moment van het jaar in staat om de
spreekwoordelijke thermometer in je onderneming te steken
en de juiste behandeling te kiezen. Blijf in contact met je
stakeholders zoals afnemers, leveranciers, en personeel.”
Blijf in contact
Dat contact is volgens NH Adviseurs erg belangrijk. Zij zeggen
dan ook: “Neem je stakeholders mee in de fase waarin de
onderneming zich bevindt. Door in contact te blijven met deze
stakeholders heb je tevens je ‘voelsprieten’ uitstaan op de
plaatsen die voor jou van belang zijn.” Die relaties brengen je
ook informatie. Deze informatie stelt je weer beter in staat om
je onderneming verder richting te geven en de juiste keuzes te
maken in samenwerking met deze stakeholders.
Nog een advies: Blijf ook in contact met banken. Hulsen gaat
verder: “De coronacrisis heeft ons allen overvallen, ook de
banken. Dit zorgt ervoor dat de risicoperceptie van banken
verandert. Er wordt kritisch gekeken naar informatie uit de
branche en voor sommige sectoren een specifiek beleid
opgesteld. Dit maakt het financieren van nieuwe plannen voor
sommige sectoren uitdagender maar absoluut niet onmogelijk.
Het is wel zaak dat je de bank of een andere financier
meeneemt in zowel de ontwikkeling van je onderneming als
van de sector.”
Benut (fiscale) regelingen
De overheid is er veel aan gelegen de economie op gang te

Logischerwijs adviseren zij: Maak waar mogelijk
(en nodig) gebruik van de regelingen. Schakel
hiervoor met een deskundige. NH Adviseurs
staat met 14 adviseurs en fiscalisten klaar om
fiscale vragen te beantwoorden en waar nodig
te begeleiden. Benieuwd hoe klanten van NH
Adviseurs de dienstverlening ervaren? Bekijk de
fans op de website: www.nhadviseurs.nl/fans
0492 – 50 53 00.
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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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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

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

