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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

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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Veel bedrijven zitten wél te wachten op
onze voordelen

Nog nauwkeuriger rvs
bewerken met Astra Finish
Door Susan Verheij
Soms moet je stappen zetten. Dat deden de ze bij Astra Stramon. De broers Ruben en Nick en hun zus Renee
van Veghel tonen hun ondernemerskracht. Anderhalf jaar geleden werd er bij Astra Stramon voor gekozen om
een splitsing aan te brengen tussen de bedrijfsonderdelen staal en rvs. De bewerkingen van stalen producten
bleven in Asten aan het Hoogveld onder de naam Astra Stramon en de bewerkingen van rvs werden overgeheveld
naar een nieuw bedrijf en pand op het Helmondse BZOB onder de naam Astra RVS. Nu voegen zij ook nieuwe
diensten toe, waardoor de kwaliteit van het rvs-product zelfs toeneemt. Een welkome aanvulling voor met name
de foodbranche, medische en farmaceutische industrie.
Zelf omschrijven ze het zo: “We zijns gespecialiseerd in de
finishing touch van roestvast staal: het afwerken door middel
van duurzame methodieken en materialen. Wij herstellen de
lasnaden, werken verkleuringen bij en zorgen voor een bepaalde
ruwheid. Het betreft veelal heel diverse machineonderdelen,
voor vele branches zoals machinebouw, installatietechniek,
apparatenbouw, toeleveranciers van plaatwerk en onderdelen
en ook steeds meer voor de foodindustrie.

Nieuwe dienst Astra Finish

Astra RVS heeft sinds kort de nieuwe dienst Astra Finish,
waarbij zij speciale behandelingen kunnen doen voor de
farmaceutische industrie, medische en de foodsector. Nick
van Veghel vertelt: “Die branches stellen nog hogere eisen
aan de rvs-bewerking. Denk aan elders gemaakte machines
waarmee groente gesneden wordt, maar ook toepassingen
voor pizzalijnen of taartlijnen, gigantische sladrogers of delen
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van silo’s.” Ruben vult aan: “Juist voor de foodbranche is het
van belang dat voldaan wordt aan specifieke waardes zoals
een bepaalde ruwheid van het oppervlakte van het rvs. “Wij
kunnen een RA-waarde leveren van 0,4 tot 0,6. Dat kan niet
ieder rvs-bewerker. Hoe minder ruw het rvs is, hoe minder de
aanhechting is, hoe hoger de reinigbaarheid van het rvs. Je
zult begrijpen dat bij bepaalde voedselbewerkingsmachines of
bij medicijnproductie de reinheid en reinigbaarheid essentieel
voor hun proces.” Alleen de tijd al dat een machine gereinigd
moet worden moet zo kort mogelijk zijn.

Ventilatiesystemen

Niet alleen de food en farma profiteren van de nieuwe dienst
Astra Finish. Eén van de klanten van Astra RVS is een producent
van ventilatiesystemen. De vraag naar hun producten groeit
door Corona. “Zij zijn erg innovatief en wij sluiten daar prima
bij aan. Bij die systemen is het belangrijk dat er zo weinig

mogelijk bacteriën hechten aan het rvs. Gelukkig schakelen zij
ons in en zo zie je maar, Corona biedt ook kansen.”
Bij rvs is de kwaliteit van de bewerkingen bepalend voor de
klant. Nick van Veghel vervolgt: “Het eindresultaat is wat telt,
niet het bewerkingsproces. Omdat deze sectoren groeiend
zijn, is het voor Astra RVS lonend daarin te specialiseren.
Wij willen vooruitlopen op de wensen van de klanten, mee
ontwikkelen. De meeste klanten waarderen het als we met
hen meedenken.” In Helmond krijgen zij niet snel seriematig
werk. Ruben haakt daar op in: “Omdat elk product eigen
specificaties heeft is het fijn dat we werken met mensen die
er al jaren werken, hun vakkennis is echt nodig. Wij leiden
mensen intern op. De productieleider werkt al tien jaar bij
ons en kent de markten. Nieuwe klanten merken al snel dat
wij weten waar we over praten en dat we hen van een goed
advies kunnen voorzien.”
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Food en farma

Het is niet zo dat deze diensten volledig nieuw zijn voor het
bedrijf. “In Asten werd dit ook al gedaan,” zegt Ruben, “maar
dan op een eenvoudigere wijze.”
De hal aan de Graandijk op het BZOB was in eerste instantie
zelfs te ruim bemeten. “Klopt, het glasstralen wat we in
Asten ook al deden is gebleven. Nu kunnen we ook beitsen
en passiveren én dus ook de handelingen die horen bij Astra
Finish voor food en farmaceutische bedrijven.”
Doordat Astra RVS sinds kort meer kan bieden, kunnen zij
ook andere markten bedienen. Nick vervolgt: “Het is voor
ons en de medewerkers mooi om het gamma uit te breiden.
Bestaande klanten zijn er blij mee, ook richten we ons dadelijk
in de verkoop op nieuwe klanten.”
De broers geven toe dat de farmaceutische industrie een
andere benadering zal vergen. “Dat merken we nu al, maakt
het ook weer interessant.” Het bedrijf startte in Helmond
met 4 medewerkers. Door de uitbreidingen wordt dat aantal
verdubbeld. Onlangs is ook het salesteam uitgebreid.

bedrijf van hun ouders. Ruben zegt hierover: “We vinden het
heel belangrijk om niet alleen voort te zetten, maar vooral
ook voorop te lopen, mee te ontwikkelen met klanten. We
veranderen als het ware ons bedrijf.” De directie staat erg
open voor doorontwikkeling van het bedrijf en van hun eigen
competenties. “Om onze innovatiekracht te vergroten sparren
we regelmatig met mensen van De Waardekatalysator. Deze
externe blik geeft ons veel inzichten, waardoor we beter
kunnen bepalen of we linksaf of rechtsaf zullen slaan.” Afslagen
nemen ze, dat staat vast. Afsluitend zegt Nick van Veghel: “Mij
trekt vooral hoe we zo klantgericht mogelijk kunnen werken.
Ik vind het belangrijk om vertrouwen te winnen en te houden,
het gaat ons erom duurzame relaties aan te gaan zodat zij en
wij daar op kunnen bouwen. Dat kan alleen door goed door te
vragen, door mee te denken en vooruit te denken.”

Nieuwe klanten. De term valt enkele malen. Toch is het niet zo
eenvoudig om nieuwe klanten te krijgen. Nick vervolgt: “Veel
bedrijven hebben al partners en zitten niet te wachten op een
salesgesprek. Maar…. Wel op de voordelen!”
Hij doelt op de uitgebreide mogelijkheden van rvs bewerkingen
en op de voordelen van de service die Astra RVS biedt. Een
voorbeeld waar die goede service uit bestaat, is dat zij snel
reageren op een offerteverzoek. “We horen nogal eens dat
grote bedrijven daar trager in zijn. Zelf wil je ook niet te
lang wachten op een prijs.” Binnen 24 uur krijgen ze in ieder
geval een reactie. Ook staat flexibiliteit hoog in het vaandel.
“We onderscheiden ons daar echt mee. We begrijpen hoe
belangrijk het kan zijn als een product goed en snel geleverd
wordt. Eventueel met eigen transport”
Het is best opvallend dat er in deze regio relatief veel rvsindustrie is. Het sluit goed aan bij de vele productiebedrijven.
Nick van Veghel laat weten dat een deel van deze bedrijven
de bewerkingen in eigen huis heeft. “Maar dus ook een deel
niet! Ook de logistiek rondom van deze vaak grote producten
en vaak van bijzondere vormen is hier optimaal. En afspraak
is afspraak. Dat kunnen we toezeggen omdat we een
overzichtelijk bedrijf hebben met korte lijnen.”

Vooruit denken

De drie directieleden zijn relatief jong, toch kennen zij het
klappen van de zweep. Alle drie waren zij jong actief in het

Poedercoating

RVS Finishing

Graandijk 5A
5704 RB HELMOND
0493 - 74 54 65
info@astraRVS.nl
www.astrastramon.nl

Bouwschadeherstel
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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
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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

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
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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 80+40+20 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.
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).

Koopprijs nader
overeen te komen

TE KOOP
Schootense loop 2 Helmond
Op een prachtige locatie (hoek Schootense Loop / Hortsedijk)
gelegen luxe kantoorgebouw bestaande uit twee bouwlagen
met archiefkelder en parkeergelegenheid op eigen terrein.
Oppervlakte:

Perceel
Begane grond
Kantoorruimte
1e verdieping
Kelder
Totaal VVO

5.000 m²
Circa 726 m²
Circa 436 m²
Circa 60 m²
Circa 1.222 m²

Parkeerplaatsen: 20 plaatsen op eigen terrein en
vrij parkeren in de directe omgeving.
Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid: De A270 centrum Helmond – centrum Eindhoven ligt vlakbij. Helmond heeft aansluitingen op de belangrijke
internationale hoofdverkeersaders A50 en A67 (Duisburg/Ruhrgebied-Venlo-Antwerpen). De provinciale weg N279 biedt een goede
verbinding met Veghel/’s-Hertogenbosch.

Koopprijs nader
overeen te komen

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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TE HUUR
Willemstraat 5-7 Beek en Donk
Aan de Zuid-Willemsvaart gelegen bedrijvencomplex. In
de omgeving zijn onder andere gevestigd: Sportcentrum
Coach, restaurant Uniek, Raswa Scooters, Zorgboog In
Balans, AZ-glas, GGD Brabant ZO, Tankstation Avia e.a.
Oppervlakte:

Circa 300 m² tot 1.000 m²

Parkeerplaatsen: Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
Beschikbaar per: In overleg.
Bereikbaarheid: Via de Gemertseweg is de nabijgelegen
Rijksweg N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) snel te bereiken,
welke Beek en Donk direct verbindt met buurgemeenten en steden
als Veghel en Helmond. De op- en afritten van autosnelwegen
A50 (Eindhoven-Nijmegen) / A67 (Eindhoven-Venlo) / A2 (Eindhoven-Maastricht) zijn gelegen op ca. 15 autominuten.

Huurprijs bedrijfshal
Vanaf € 33,- /m²
exclusief BTW per jaar.

TE HUUR
Winkelcentrum Brandevoort Helmond
Er zijn diverse objecten beschikbaar voor verhuur,
variërend in oppervlakte. In Brandevoort zijn onder
andere gevestigd: Albert Heijn, Jumbo, Zeeman, Kruitvat,
Gal & Gall, Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle Kappers,
Bakkerij ’t Bakkertje en Hema.
Oppervlakte:

De Plaetse 56 Circa 105 m²
De Plaetse 75 Circa 229 m² (ex Zeeman)
Herselsestraat 23 Circa 51 m²
Laan door de Veste 116 Circa 160 m²
Herselsestraat 3-5-7-9-11 circa 250 m²
(ook in kleinere units te huur)

Parkeerplaatsen: Het station Brandevoort beschikt over ruim
voldoende parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen parkeergarages
Aanvaarding:

In overleg.

Huurprijs nader
overeen te komen

Locatie:
De wijk Brandevoort is gelegen tussen
Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er
circa 9.200 mensen in Brandevoort en op termijn zullen dit er
circa 16.000 worden.

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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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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Lucie Croonen-Bekx geeft 29 september
een masterclass

Vergroot je veerkracht in
tijden van stress
Door Susan Verheij
Corona en bijbehorende maatregelen hebben de afgelopen maanden een groot beroep gedaan op ieders veerkracht
en flexibiliteit. Ondernemen heeft voor velen lange tijd niet zoveel uitdagingen gekend als afgelopen maanden.
Hopelijk kan ook jij na een ontspannen vakantie weer fris aan de slag. Volgens coach Lucie Croonen-Bekx geldt
dat helaas niet voor iedereen. “De praktijk wijst uit dat er mensen niet ontspannen zijn. Een deel voelt zich moe
en lusteloos en heeft moeite zich te activeren en concentreren. Velen snakken stiekem naar het ‘oude normaal’
terwijl het ‘nieuwe normaal’ tot onze dagelijkse werkelijkheid behoort.” Hoe komt dat eigenlijk en hoe kom je
weer tot de energie waar je naar verlangt? “Bewust of onbewust is ons stress-systeem geactiveerd,” zegt Lucie.
Met stress is volgens haar niets mis. Sterker nog, ze zegt:
“We hebben het nodig om in actie te komen. Het stimuleert
ons om resultaten te boeken. Echter wanneer stress te lang
voortduurt sloopt het ons lichaam, fysiek en mentaal,” vertelt
Lucie. Hoe zorg je als ondernemer dat je samen met je
werknemers vitaal blijft in deze nieuwe werkelijkheid? Lucie
geeft aan dat regelmatig pauzeren en ontspannen, voldoende
lichaamsbeweging en gezonde voeding de basis-ingrediënten

Lucie Croonen presenteerde eerder bij Driessen een
worksop over Werkgeluk

zijn. Eigenlijk weet iedereen dat wel, maar je eraan houden is
niet altijd even eenvoudig. Maar wat als je merkt dat je steeds
meer piekert, je slechter in- of doorslaapt, gespannen spieren
hebt, prikkelbaar bent, sneller emotioneel bent of je je steeds
minder goed kan concentreren? En wat als je ziet dat je collega
steeds harder werkt maar eigenlijk steeds minder productief
blijkt te zijn? Lucie drukt op het hart deze signalen serieus te
nemen en je zorgen te delen. Hoe eerder je ingrijpt, hoe groter
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en sneller de kans op verbetering. Nu met de corona-perikelen
komt er bovendien extra druk bij. Voor een deel van de
ondernemers en werknemers geldt; ineens kun je hard werken
maar zijn de resultaten niet in alle gevallen zoals gehoopt.

Toegeven dat het niet gaat is lastig

Toch blijkt het volgens haar vaak moeilijk om de eigen stresscirkel
te doorbreken. Bepaalde persoonlijkheidskenmerken en
ingesleten patronen kunnen - onbewust - zorgen voor
langdurige stress. Ze vervolgt: “Wat we vaak zien is dat lastig
is om aan jezelf en de ander, bijvoorbeeld aan je partner of
aan een collega, toe te geven dat het even niet zo goed gaat.
De meeste mensen stoppen hun kop in het zand en gaan stug
door. Denken dat het wel weer snel verandert.” Lucie Croonen
trekt met haar mensenkennis ergens al snel de angel uit.
“Tegen beter weten in gaan mensen door. Zeker nu het tij niet
mee zit.”

Krijg meer inzicht en wapen je tegen
uitputting

Voor wie zijn veerkracht wil vergroten en stressbronnen
aan wil pakken, biedt Lucie begeleiding aan in de vorm van
coaching en training. Ze doet de dit aan de hand van de
wetenschappelijk onderbouwde en effectief bewezen CSR®methode.

Energievragers

Haar coaching start met een online stressmeting en daarmee
brengt ze de ernst van je klachten in beeld. In één of meerdere
persoonlijke gesprekken met Lucie ga je op zoek naar de
oorzaken van jouw disbalans. Samen met jou spoort ze
je energievragers op en krijg je inzicht en bewustzijn in je
valkuilen en belemmeringen. Ieder mens heeft blinde vlekken
en je hebt de ander nodig deze te ontmaskeren. Met haar
ondernemersachtergrond weet Lucie al gauw de pijnpunten
aan te raken.
Wie meer wil weten over druk en vooral hoe die te verminderen
is, doet er goed aan zich in te schrijven voor de masterclass op
dinsdag 29 september a.s. voor ondernemers, leidinggevenden
en hr-medewerkers. Lucie laat je in deze 3 uur durende
bijeenkomst zien hoe het proces van langdurige stress eruit
ziet en hoe dit leidt tot een neurohormonale ontregeling. Aan
de hand van de CSR®-methode neemt ze je mee in de goede
en slechte kanten van stress. In de masterclass gaat ze in op
de symptomen (fysiek, mentaal, cognitief & gedrag). Op deze
manier leer je de signalen herkennen bij jezelf en bij mensen
in je omgeving. In de sessie komen o.a. leefstijl, werkstijl,
stressgevoeligheid en voeding aan bod. Je krijgt inzicht in
persoonlijke kenmerken en/of gewoonten die stressverhogend
zijn, zonder dat je het wellicht zelf beseft.
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Wil je liever een masterclass incompany? Ook
dat is mogelijk. Mocht je interesse zijn gewekt,
bel of mail haar dan. Ze draagt graag bij aan de
verbetering van het welzijn en de effectiviteit van
jou en je collega’s! Dat werkt wel zo prettig.

succesfactor zijn. Er kunnen echter omstandigheden zijn
waardoor iemand niet meer optimaal kan functioneren en
daardoor niet in staat is de beste versie van zichzelf te zijn
en te laten zien. Dit kan uiteindelijk leiden tot verzuim. Ook
kunnen mensen, teams en organisaties toe zijn aan een
nieuwe stap in hun ontwikkeling. Door mensen meer inzicht
te geven en ze meer bewust te laten worden van hun eigen
gedrag, voorkeuren, belemmeringen, valkuilen en talenten,
zullen ze beter in staat zijn hun waarde toe te voegen vanuit
hun eigen authenticiteit.

Beter in staat

Langdurige stress is niet op te lossen met een pil, maar wel
met een bewuste levens- en werkstijl. Lucie laat je zien wat
de do’s en don’ts zijn en laat je ervaren wat een eenvoudige
oefening voor helende werking heeft op lichaam en geest.
Op dinsdagmiddag 29 september van 14.00 tot 17.00 uur
vindt de masterclass ‘Vergroot je veerkracht in tijden van
stress’ plaats op de Human Campus van de Driessen Groep,
Schootensedreef 15, 5708 HZ Helmond. Je bent van harte
welkom! De kosten bedragen € 99,00 exclusief btw per
deelnemer. In verband met de richtlijnen van het RIVM is het
aantal deelnemers beperkt tot 10.

Wie is Lucie Croonen-Bekx

Lucie werkt als gecertificeerd coach, trainer en sparringpartner
voor ondernemers en ondernemende mensen. Dit doet zij
vanuit haar eigen bedrijf Bizz & Bloom. Haar specialismen zijn
persoonlijke ontwikkeling, stress & burn-out en communicatie
& samenwerking. Lucie is ook partner van CSR Centrum,
stress en burn-out coaching.
De overtuiging van Lucie is dat mensen het belangrijkste
kapitaal vormen binnen een organisatie en daarmee de

Lucie Croonen
Bizz & Bloom Advies en Begeleiding
Stoefshoeve 3 5708 VW HELMOND
06-51841242
lucie@bizzandbloom.nl|
www.bizzandbloom.nl
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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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KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECHNIEKEN. VEEL BEDRIJVEN WERKEN MET ONZE
PRODUCTEN.

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.

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.

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

info@vglpro.nl

www.vglpro.nl
27-9-2018 15:14:32
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Zet uw vermogen aan het werk

BLIK OP DE BEURS
sepm
tem
a abretr

Door Theo Kemps
In de maanden juni, juli en augustus herstelde de beurzen. De afnemende zorgen over het coronavirus en het opheffen
van de lockdown deden de beurzen goed. Onder aanvoering van de technologie-aandelen was er wereldwijd een fors
herstel.
De MSCI World index steeg in deze periode met 14%. Onze
eigen AEX-index kon slechts 3% herstellen en kijkt per 1
september vooralsnog aan tegen een verlies van 10% over
2020. Onze oosterburen zagen de DAX-index ook herstellen
met 12% maar noteert nog 2% in de min vanaf het begin van
het jaar. De Eurostoxx50 met de 50 grootste beursfondsen uit
Europa herstelde met 7% maar staat dit jaar tot nu toe op een
verlies van 13%. In de Verenigde Staten zien we een ander
beeld. Een herstel van ruim 11% voor de Dow Jones in de
zomermaanden maar voor 2020 een min van 1%. De bredere
S&P 500 Index liet een plus zien van 14% en staat voor dit
jaar op een winst van 8%. De Nasdaq is de grote winnaar. De
technologie zware index won een de afgelopen 3 maanden
maar liefst 26% en staat daarmee per 1 september op een
positief jaarrendement van 38%.
De Aziatische beurzen waren verdeeld. In Tokyo steeg de
Nikkei225 index met 6% in de periode juni-augustus maar levert
over 2020 nog steeds 3% in en in Hongkong steeg de Hang
Seng index (H Shares)met 6% naar een voorlopig jaarverlies
van ruim 10%. De Chinese beurs de Shenzhen Stock Exchange

(A Shares) herstelt verder, de SZSE 500 index steeg de laatste
3 maanden met 25% en staat op een positief rendement van
33% over 2020.
De Amerikaanse dollar is ten opzichte van de Euro fors gedaald
en sloot de maand augustus af op $1,20 per euro en daling van
ruim 8%. De goudprijs steeg met 15% naar $1.990 per troy
ounce en realiseerde een rendement van 31% over 2020. De
bitcoin houdt de positieve trend vast met een stijging van 26%
over de laatste 3 maanden. De huidige waarde van 1 bitcoin
is $11.890. Over 2020 is er een positief rendement van 65%.

Verwachtingen:

De ontwikkeling van het coronavirus zal van invloed zijn op
de verdere ontwikkeling van de koersen wereldwijd en de
daarmee samenhangende behoefte aan veilige havens. Wij
blijven voorlopig vasthouden aan onze enigszins voorzichtige
strategie. Met de Amerikaanse verkiezingen opkomst
de moeizame Brexit-onderhandelingen en de mogelijke
hernieuwde lockdowns zijn er voldoende evenementen om de
beurs in beweging te zetten. Als ervaren vermogensregisseurs
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bij Duisenburgh hebben wij voor zowel positieve als negatieve
ontwikkelingen de scenario’s klaarliggen. Welke we gaan
inzetten wordt bepaald door de ontwikkelingen in de economie
en op de beurs.

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 Mint
Tower Arbitrage Fund.
Mint Tower Capital Management is opgericht in 2010. In 10
jaar is Mint Tower uitgegroeid tot een gerenommeerd fonds
met een 30 tal specialistische medewerkers in Amsterdam

Het minimaliseren van het risico is voor het fonds belangrijker
dan het maximaliseren van het rendement. De combinatie
van strategieën in het Mint Tower Arbitrage Fund biedt
investeerders de kans om te beleggen in een alternatief wat
daadwerkelijk een ander gedrag heeft dan de traditionele
aandelen- en obligatiemarkten en zorgt voor een verlaging
van het risicoprofiel van de totale portefeuille. Meer
informatie over dit fonds kunt u verkrijgen bij de auteur van
dit artikel. Deze informatie kan niet worden gezien als een
koopadvies voor dit fonds. Iedere aankoop moet passen
binnen uw portefeuille en gekozen risicoprofiel.

Vermogensplan:

Met een vermogensplan krijgt u inzicht in de doelstellingen
van uw vermogen. Naast de fiscale optimalisatie samen met
uw eigen accountant of fiscalist maak ik een planning hoe
we uw vermogen aan het werk zetten. We denken na over
de mogelijke scenario’s en hoe deze van invloed zijn op uw
vermogen. Vervolgens voer ik het vermogensplan voor u uit
en richt ik uw effectenportefeuille in. Dit kan in een beheerof adviesrelatie.
Ik wens u veel succes met het laten groeien van uw vermogen
in het komende kwartaal.

en 400 miljoen euro onder beheer. De gestaagde groei van
het beheerd vermogen is tot stand gekomen door de goede
en stabiele performance waarbij elk kalenderjaar een positief
rendement behaald is.
Het doel van het fonds is het realiseren van een stabiel (met
kleine maandelijkse uitslagen) jaarlijks rendement van meer
dan 5% gemiddeld na kosten over een periode van 3-5 jaar.
Kapitaalbehoud onder vrijwel alle marktomstandigheden
speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Dat wil zeggen dat
het rendement gerealiseerd wordt ongeacht de richting van
de aandelenmarkt of de rentemarkt. Mint Tower is dus een
zogenaamd ‘absolute return’ fonds met een ‘All Weather’
benadering. Het fonds werkt met een 4 tal verschillende
strategieën met ieder een eigen specialistische benadering.

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.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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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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Zet je met collega’s
een dagje in voor
Helmond

Door het vele thuiswerken heb je minder contact met jouw collega’s. Natuurlijk mail, bel en vergader je online
met elkaar maar je ziet elkaar niet regelmatig. Hoe leuk zou het zijn om met jouw team of een aantal collega’s
samen wat leuks te gaan doen? Iets waar jullie én de Helmondse gemeenschap plezier van hebben. Kortom, een
maatschappelijk uitje. Vrijwilligerswerk LEV Helmond heeft een aantal –coronaproof- uitjes verzameld voor teams
van maximaal 10 personen. Steekt jouw organisatie handen uit de mouwen? Ter inspiratie zijn enkele lokale projecten genoemd, uiteraard zijn er meer mogelijkheden in de stad. Binnen je bedrijf zijn er vast ook medewerkers
met ideeën. Wellicht werk je alleen en wil je je toch maatschappelijk inzetten. Heb je geen collega’s? Met andere
ondernemers, vrienden of familie kun je natuurlijk ook mee doen. Je vindt deze maatschappelijke bedrijfsuitjes
ook terug op www.helmondvoorelkaar.nl

Waar zet jouw bedrijf zich in?
IVN: DENNETJES EN KLEINE BERKENBOOMPJES UITTREKKEN

Wie wel eens in de Stiphoutse Bossen komt, geniet vast van de
combinatie bos en de meerdere kleine open heidegebiedjes,
meestal rond een ven. De bedoeling is dat in zo’n open gebied
geen volledige bosontwikkeling op gang komt. Daarom
worden er regelmatig zaailingen van jonge dennetjes en
berken uitgetrokken. Het IVN kan wel wat helpende handen
gebruiken. Het is eenvoudig werk en het geeft onmiddellijk

resultaat. Bovendien is het gezellig en ontspannend om in
kleine groepjes of duo’s door de natuur te struinen. IVNHelmond verzorgt hierbij graag een korte natuurexcursie door
een natuurgids en voor een hapje en een drankje kan gezorgd
worden.

IVN: ZWERFVUIL VERZAMELEN IN DE
NATUUR

In het corona-tijdperk gaan meer mensen de natuur in en
dat leidt helaas ook tot meer zwerfvuil in het buitengebied.
Af en toe met een groepje vrijwilligers een verzamelactie
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ondernemen is een activiteit die je met een IVN-lid kunt doen.
Grijpers en vuilniszakken zijn beschikbaar en natuurlijk wordt
er graag gezorgd voor een “natuurmoment” door een IVNgids, inclusief gezellige versnaperingen aan het eind.

DIERENAMBULANCE EN DIERENASIEL:
ONDERHOUD DIERENVERBLIJVEN

Bij het dierenasiel worden allerlei dieren voor kortere of
langere tijd opgevangen. De dierenverblijven hebben op dit

moment onderhoud nodig. Zij zoeken mensen die zich hier
sterk voor willen maken. Misschien is er wel een bedrijf dat
dit kan leveren? Al is het maar een deel van deze klussen. Wat
is hun wens? De sloten vernieuwen en de gaasdaken op de
binnen kennels verbeteren, staan bovenaan het wensenlijstje.
Er is ook altijd wel wat schilderwerk te doen in en om het
gebouw. Voor de afwisseling kun je ook een wandeling gaan
maken met de honden die nu bij het asiel zijn of met de
aanwezige katten spelen. Om het uitje compleet te maken,
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geven de vrijwilligers graag een presentatie over hun werk en
kan er koffie met gebak, een lunch of een drankje worden
verzorgd in de kantine.

DE BUNDERTJES: BRAMEN PLUKKEN EN ONKRUID WIEDEN

In zorgtuinderij de Bundertjes in Helmond Noord hangen op
dit moment enorm veel bramen maar er zijn onvoldoende
handen om deze te plukken. En dat is jammer want ze vriezen
ze graag in om er later in het jaar heerlijke bramenjam van te
maken. Bij de Bundertjes is ook een stukje land dat helemaal
overwoekerd is. Een flinke klus voor een groep die al het
onkruid er af wil halen en wil afvoeren. Behalve plukken en
wieden zijn er allerlei andere ‘groene’ werkzaamheden waar
je bij kunt helpen.

STADSTUIN HELMOND: MAALTIJD VOOR EN
MET GEïSOLEERDE MENSEN

In de Stadstuin verbouwen Jack en Nicole samen met
vrijwilligers allerlei groenten en gewassen. Tijdens de workshop
‘Dwars door de Tuin’ pluk je met een groepje van vier personen
groenten en kruiden vers uit de tuin en maak je hiervan in de
blokhut een heerlijke lunch of een 3 gangen menu. Je kookt
de maaltijd voor je eigen groepje en voor een vier mensen
met weinig sociale contacten en een beperkt budget. Samen
nuttig je de zelfgemaakte maaltijd. De lunch kost 15 euro per
persoon en de 3 gangen maaltijd kost €32.50 (excl. drinken).
De Stadstuin ligt vlakbij Senzer en De Lidl, maar gaat verhuizen
naar Brouwhuis. Daar kunnen zij ook hulp bij gebruiken.

TPC ESPENDONK: GROENVOORZIENING
TENNISPARK

Ben jij graag buiten bezig? Tennis en Padelvereniging
Espendonk in Brouwhuis in komt handen te kort bij het
onderhoud van de tuin van hun tennispark. Zij zijn namelijk
bezig om een gedeelte van het park opnieuw in te richten. Het
zou geweldig zijn als jullie de vrijwilligers van de verenging een
dagje willen helpen. Als jullie het leuk vinden, bieden ze jullie
graag een clinic tennis of padel aan in ruil voor gedane arbeid.

SPEELTUIN HELMOND WEST: ONDERHOUD

In de speeltuin zijn tal van werkzaamheden voor een groepje
mensen. Denk aan het onderhoud van de verschillende
speeltoestellen en het groenonderhoud. Bij regen kan er in het
paviljoen van alles worden aangepakt. Er zijn altijd kleine en
grote klussen te doen. Om er een gezellig dagje van te maken
zijn er mogelijkheden voor een lunch, borrel of barbecue.

Aanmelden
De activiteiten zijn allemaal coronaproof;
uitvoering van de werkzaamheden gebeurt
volgens de richtlijnen van de RIVM. De genoemde
vormen van catering zijn allen tegen betaling. Zin
om je een dagje samen in te zetten?
Neem dan contact op met Renske Bartels en
Simone Beetz, 0492 59 89 89 of mail naar
vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl.

www.helmondvoorelkaar.nl/bedrijfsuitjes
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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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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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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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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!

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

28

Helmond Sport klaar
voor het nieuwe seizoen!
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Wedstijdschema 2019/2020
Datum

Tijd

Wedstrijd

zaterdag 29 augustus 2020

18:45 uur

TOP Oss

Helmond Sport

zondag 6 september 2020

20:00 uur

Helmond Sport

NAC Breda

vrijdag 11 september 2020

18:45 uur

FC Eindhoven

Helmond Sport

vrijdag 18 september 2020

18:45 uur

Helmond Sport

FC Volendam

vrijdag 25 september 2020

18:45 uur

Almere City FC

Helmond Sport

dinsdag 6 oktober 2020

21:00 uur

Helmond Sport

SC Cambuur

zondag 11 oktober 2020

12:15 uur

FC Den Bosch

Helmond Sport

vrijdag 16 oktober 2020

18:45 uur

Helmond Sport

De Graafschap

vrijdag 23 oktober 2020

21:00 uur

Telstar

Helmond Sport

vrijdag 30 oktober 2020

20:00 uur

Helmond Sport

MVV Maastricht

vrijdag 6 november 2020

20:00 uur

N.E.C.

Helmond Sport

vrijdag 13 november 2020

18:45 uur

Helmond Sport

Excelsior

vrijdag 20 november 2020

20:00 uur

Jong FC Utrecht

Helmond Sport

maandag 30 november 2020

20:00 uur

Helmond Sport

Jong PSV

vrijdag 4 december 2020

20:00 uur

Helmond Sport

Go Ahead Eagles

vrijdag 11 december 2020

20:00 uur

Roda JC

Helmond Sport

maandag 21 december 2020

20:00 uur

Jong AZ

Helmond Sport

maandag 4 januari 2021

20:00 uur

Helmond Sport

FC Dordrecht

vrijdag 8 januari 2021

20:00 uur

Jong Ajax

Helmond Sport

vrijdag 15 januari 2021

20:00 uur

Helmond Sport

FC Den Bosch

vrijdag 22 januari 2021

20:00 uur

MVV Maastricht

Helmond Sport

vrijdag 29 januari 2021

20:00 uur

Helmond Sport

Telstar

zaterdag 6 februari 2021

18:45 uur

Helmond Sport

Almere City FC

vrijdag 12 februari 2021

20:00 uur

Jong PSV

Helmond Sport

vrijdag 19 februari 2021

20:00 uur

Helmond Sport

Roda JC

vrijdag 26 februari 2021

20:00 uur

FC Dordrecht

Helmond Sport

vrijdag 5 maart 2021

20:00 uur

Helmond Sport

N.E.C.

vrijdag 12 maart 2021

20:00 uur

NAC Breda

Helmond Sport

vrijdag 19 maart 2021

20:00 uur

Helmond Sport

Jong FC Utrecht

zondag 28 maart 2021

n.n.b.

Excelsior

Helmond Sport

vrijdag 2 april 2021

20:00 uur

Helmond Sport

Jong AZ

maandag 5 april

14:30 uur

Helmond Sport

Jong Ajax

vrijdag 9 april 2021

20:00 uur

FC Volendam

Helmond Sport

vrijdag 16 april 2021

20:00 uur

SC Cambuur

Helmond Sport

vrijdag 23 april 2021

20:00 uur

Helmond Sport

FC Eindhoven

zondag 2 mei 2021

14:30 uur

Go Ahead Eagles

Helmond Sport

vrijdag 7 mei 2021

20:00 uur

Helmond Sport

TOP Oss

vrijdag 14 mei 2021

20:00 uur

De Graafschap

Helmond Sport

Helmond Sport
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NOVEMBER 2020
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KIJK OP
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MELD JE NU AAN!
WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL�AANMELDEN�2020
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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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AUTOPL

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

Mercedes-Benz C-Klasse
200 AMG AUTOMAAT Distronic
Stijlvolle C-Klasse 200 Benzine Sedan AMG-Styling Automaat 184PK met
waardevoille fabrieksextra’s zoals: AMG-pakket binnen & buiten, Distronic
adaptieve cruise control, Navigatie Garmin groot display, Zwarte binnenhemel,
Trekhaak wegklapbaar af-fabriek, LED, Spiegelpakket, Parkeerpakket,
Stoelcomfortpakket, KEYLESS-GO Startknop, Sfeerverlichting en 18 inch AMG
velgen in de kleur 992-Selenietgrijs metallic heeft nog resterende fabrieksgarantie
tot 01-04-2021.
Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
4
Automaat
992 Seleniet grijs
metallic

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

24.532 km
2019
01-04-2019
BTW is aftrekbaar

€ 39.950,-

incl.btw

Audi Q7 3.0 TDI e-tron quattro Sport
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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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

Kia Sportage 1.6 T-GDI GT-Line PlusLine 177 pk
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!

€ 49.986,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Automaat
Zwart metallic

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

Mercedes-Benz GLS 350 d 4-Matic AMG
Deze volle GLS 350d AMG 4-Matic 7-Persoons Automaat met vele opties
o.a. COMAND®, ILS LED, Panoramadak, 360°-camera, AMG Pakket, Airmatic
Luchtvering, Stoel ventilatie, Distronic, Trekhaak, Night pakket en nog veel meer
in de kleur Obsidiaan zwart in combinatie met Leder zwart heeft nog resterende
fabrieksgarantie. 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

Mercedes-Benz GLC Coupé 250 4MATIC AMG Pakket
Chique GLC-Klasse 250 Benzine Coupe met AMG met nog meerdere
fabrieksextra‘s o.a. AMG Styling,Night, Schuifdak, Navigatie, Treeplanken, LED,
Privacy Glas, Stoelcomfortpakket, Achteruitrijcamera, Spiegelpakket, Verwarmde
ruitensproeier, Stoelverwarming en 20 Inch AMG Meerspaak in de fraaie kleur
Selenietgrijs metallic. 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!

€ 58.945,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Automaat
992 Seleniet grijs
metallic

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

27.839 km
2017
25-04-2017
BTW is aftrekbaar
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Niet kunnen werken vanwege
corona, maar toch loon verschuldigd
Er is al regelmatig discussie geweest of een werknemer toch recht heeft op salaris als hij vanwege corona niet kan
werken. Onlangs kregen wij bij Peelland Advocaten een kwestie waarin dit een rol speelde. Een werknemer meldde
zich bij ons omdat zijn werkgever hem geen salaris betaalde omdat hij geen werkzaamheden kon verrichten vanwege
corona. De man had ook nog eens een heel bijzonder beroep, hij was namelijk valkenier en werkte in die hoedanigheid
mee bij shows die werden gegeven. Vanwege corona konden die shows uiteraard niet doorgaan en was het voor de
werknemer onmogelijk om zijn werkzaamheden te verrichten. Roel was genoodzaakt om deze kwestie aan de rechter
voor te leggen, omdat er geen overeenstemming met de werkgever kon worden bereikt.
Naast de vraag of de werknemer desondanks recht had op loon,
speelde nog een andere interessante discussie in deze kwestie,
namelijk of sprake was van een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst tussen partijen. Voordat ik inga op de vraag hoe rechter oordeelde over het recht op loon voor de werknemer, zal ik
eerst ingaan op deze discussie.

ARTIKEL 7 TOEPASSING LOONSCHALEN

Sprake van een arbeidsovereenkomst?

Dhr. [werknemer] is werkzaam van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. (…)”

Werkgever en werknemer hadden een arbeidsovereenkomst
gesloten in 2019 voor de duur van 8 maanden en hadden bij
het einde daarvan al de intentie uitgesproken dat zij in 2020
met elkaar verder wilden gaan.
Op 30 januari 2020 heeft de werkgever via e-mail een document, getiteld: “Arbeidsovereenkomst 2020”, aan de werknemer gestuurd. Dit document was op dat moment al door de
werkgever ondertekend. Daarin staat, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:
“(…) ARTIKEL 1
Werknemer treedt met ingang van 4 maart 2019 in dienst van
werkgever. Deze arbeidsovereenkomst wordt op grond van klimatologische en natuurlijke omstandigheden aangegaan voor
de periode van 8 maanden en wel van 4 maart 2019 tot en met
3 november 2019. De werkgever zal de werknemer uiterlijk een
maand voor afloop van deze arbeidsovereenkomst schriftelijk
informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet.
(…)

Dhr. [werknemer] ontvangt € 21.000 netto per jaar. Dit bedrag
wordt verdeeld over 12 maanden. Er zal dus maandelijks €
1.750,00 worden overgemaakt. In dit bedrag zijn vakantiegeld
en eventuele andere toeslagen bij inbegrepen.

In januari 2020 heeft de werkgever € 1.750,00 aan de werknemer betaald, evenals in februari 2020. Vervolgens heeft werkgever op 1 mei 2020 € 3.500,00 aan [eiser] betaald. Desondanks
stelt de werkgever zich op het standpunt dat zij het aanbod van
de arbeidsovereenkomst in april 2020 heeft ingetrokken en dat
er vanuit werknemer geen sprake was van een aanvaarding van
de arbeidsovereenkomst voor het moment dat zij het aanbod
van de arbeidsovereenkomst had gedaan. Werknemer stelt dat
hij de arbeidsovereenkomst wel ondertekend retour heeft gestuurd aan werkgever.
De rechter oordeelt dan als volgt ter beantwoording van de
vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst:
Op grond van artikel 6:217 lid 1 BW komt een overeenkomst
tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Zowel
een aanbod als een aanvaarding daarvan kan in iedere vorm
geschieden: door een uitdrukkelijke wilsverklaring of een feitelijk
handelen, een nalaten daaronder begrepen. Daarbij geldt dat
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een overeenkomst (ook) mondeling kan worden gesloten en dat
voor het ontstaan van een overeenkomst niet per se een handtekening is vereist. Of een wilsverklaring of een feitelijk handelen
als een aanbod respectievelijk aanvaarding daarvan heeft te gelden, is een kwestie van uitleg. Het komt daarbij aan wat partijen
hebben verklaard en wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven
omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben
afgeleid en mochten afleiden. Indien een aanbod is gedaan, kan
dat aanbod volgens artikel 6:219 lid 2 BW worden herroepen
(ingetrokken) zolang het aanbod nog niet is aanvaard.

Dat werknemer ook in de maanden daarna geen arbeid heeft
verricht, kan gelet op alle omstandigheden niet aan hem worden tegengeworpen, zodat werkgever op basis van artikel 7:628
lid 1 BW het loon aan [werknemer] diende te betalen. Duidelijk
was immers dat werknemer in die periode onverminderd beschikbaar was om zijn werkzaamheden uit te voeren. Werkgever heeft slechts aangevoerd dat er geen passende werkzaamheden voor werknemer beschikbaar waren. Werknemer heeft
onweersproken gesteld dat hij meerdere keren heeft aangegeven dat hij beschikbaar is voor het verrichten van andere werkzaamheden, maar daar heeft werkgever niet op gereageerd.

De rechter oordeelt dan dat werkgever van meet af aan uitvoering heeft gegeven aan de arbeidsovereenkomst door in januari 2020 € 1.750,00, in februari 2020 € 1.750,00 en op 1 mei
2020 € 3.500,00 aan werknemer te betalen. Bovendien heeft
de werkgever in januari en februari 2020 geen enkel voorbehoud richting werknemer geuit bij de betaling van het salaris.
Bovendien heeft werkgever op 1 mei 2020 nog eens een bedrag van € 3.500,00 (met betrekking tot de maanden maart en
april 2020) aan werknemer betaald.

De rechter concludeert dan ook dat werknemer recht heeft op
zijn loon over de volledige contractduur. Een dure les voor deze
werkgever die de werknemer geen werkzaamheden heeft laten
verrichten. Mocht u zelf in de situatie terechtkomen dat een
werknemer zijn eigen werkzaamheden niet kan verrichten, omdat die tijdelijk niet meer voorhanden zijn, laat hem dan andere
passende werkzaamheden verrichten. Zo staat er nog iets tegenover het aan hem te betalen salaris.

Dat werkgever op 7 april 2020 telefonisch het aanbod tot het
sluiten van de arbeidsovereenkomst heeft ingetrokken, zoals hij
stelt, vindt de rechter gezien de betaling van 1 mei 2020 dan
ook niet aannemelijk. Nergens blijkt uit dat werkgever na 7 april
2020 aan de werknemer kenbaar zou hebben gemaakt dat het
aanbod is ingetrokken, bijvoorbeeld door het sturen van een
e-mail of een WhatsApp bericht. Dit had wel op de weg van
werkgever gelegen. Dat de door werkgever opgestelde arbeidsovereenkomst niet door werknemer is ondertekend, maakt het
voorgaande niet anders.
De rechter concludeert dat tussen werkgever en werknemer
een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Daarna heeft
hij zich gebogen over de vraag of de werknemer recht heeft
op salaris, aangezien hij geen werkzaamheden heeft verricht in
verband met corona.
Ook het verweer van werkgever dat hij geen loon aan werknemer zou zijn verschuldigd omdat hij in het jaar 2020 (nog) geen
feitelijke arbeid heeft verricht, slaagt niet. Sinds 1 januari is het
bekende adagium “geen arbeid, geen loon” gewijzigd in “geen
arbeid, wel loon”. Op basis van het (huidige) artikel 7:628 lid 1
BW geldt dat de werkgever verplicht is het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het
geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen
arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort
te komen.
Uit de rechtspraak blijkt dat veel omstandigheden in feite tot de
risicosfeer van de werkgever worden gerekend. Naar het oordeel van de rechter komt ook in dit geval het niet (kunnen) verrichten van de werkzaamheden door werknemer voor rekening
van werkgever. Gezien het feit dat het werk van werknemer
seizoensgebonden is en dat al op voorhand bekend was tussen
partijen dat hij daarom in de maanden januari en februari in
ieder geval geen arbeid zal verrichten, was dus al bekend bij
werkgever dat werknemer in die maanden salaris verschuldigd
was zonder dat daar werkzaamheden tegenover stonden.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus
ook voor het voeren van procedures in arbeidsrechtelijke kwesties, kunt u terecht bij Peelland
Advocaten, gevestigd aan de Kanaaldijk N.W. 81
in Helmond. Wij zijn u graag van dienst.
Roel Janssen
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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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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Terreinconciërge
bedrijventerreinen
Sinds juni 2020 is terreinconciërge Henry fysiek aanwezig op onze bedrijventerreinen om deze schoon, heel en
veilig te houden. Veel constateringen worden meteen aangepakt en opgelost, overige worden door Henry uitgezet
bij de juiste mensen van o.a. de gemeente. In de eerste 3 maanden is het uitstralingsniveau en de veiligheid op
de terreinen aanzienlijk verbeterd.

De terreinen zijn groot en elke dag ontstaan weer ergens
nieuwe overlastsituaties. We vragen daarom dan ook aan jou
als ondernemer om je ogen en oren altijd open te houden

en om zaken bij ons te melden. Onveilige situaties willen we
z.s.m. oplossen en waar mogelijk liever voorkomen. Zie je de
terreinconciërge rijden of aan het werk? Spreek Henry gerust aan!

Mailen of bellen mag uiteraard ook via
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl / 0492-792350
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PAS OP!

voor criminele
investeerders

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of
een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de
steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of
illegaal gokken.

Hoe herken je een criminele investeerder?

! Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen
of giften. Zij beschikken immers vaak over grote hoeveelheden
contant geld, dat zij met bijvoorbeeld drugshandel hebben
verdiend. Het is voor hen interessant om dit contante geld
te investeren in kwetsbare bedrijven. Zo wordt het geld
witgewassen.
! Iemand wil je pand huren maar is onduidelijk over de
activiteiten waarvoor hij of zij het pand wil gebruiken.

Je loopt het risico dat het pand wordt gebruikt voor
productie van drugs, opslag van illegale handelswaar, illegale
onderhuur of illegale kamerverhuur.
! Je wordt overgehaald of gedwongen om contracten met
leveranciers af te sluiten tegen hoge tarieven, bijvoorbeeld
als voorwaarde bij een lening.
! Het aanbod is afkomstig van personen die gelieerd zijn aan
een criminele motorclub.
! De investeerder vraagt een extreem hoge rente of gebruikt
geweld en bedreigingen om de schuld te innen. Dit noemen
we Loan Sharks. Ze zijn vaak betrokken bij georganiseerde
misdaad.
! De investeerder ontwijkt vragen of levert gevraagde
informatie niet aan.

NEE!
JE KUNT MAAR ÉÉN KEER NEE ZEGGEN
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Geen weg meer terug

Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er
vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand
kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt
juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten
die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming
gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor
geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

wat kun je doen?

Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat
waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af
en maak duidelijk dat je geen zaken doet met degene die het
aanbiedt.
Lees de kleine lettertjes, waar teken je exact voor?
Kijk goed met wie je in zee gaat. Ook bij een bedrijfsovername.
Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie
(geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer
van Koophandel.
De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor
ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het
inschakelen van tussenpersonen die je tegen betaling of
onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze
steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor
jou mogelijk is. Voor een overzicht van de steunmaatregelen
kijk je op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusfinanciele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.

DOE MELDING
Vertrouw je het niet?
Meld verdachte situaties
bij de politie (0900-8844) of
Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
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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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Kleding Du Pré
naar Zorgtuinderij
Wat te doen met nieuwe bedrijfskleding met een oud logo, als je overgaat op een nieuwe huisstijl. Du Pré en Arveco weten hier raad mee en schenken deze bedrijfskleding aan Zorgtuinderij de Bundertjes in Helmond Noord.
De samenwerking is tot stand gekomen na contact door Arveco.gevestigd in Helmond en leverancier van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij werken al jaren nauw samen met Du Pré Groenprojecten en
samen hebben zij een gemene deler; Zo duurzaam mogelijk te werk gaan. Toen Arveco de opdracht kreeg van
Du Pré om nieuwe bedrijfskleding te ontwikkelen startte ook het proces om de overgebleven bedrijfskleding op
een duurzame wijze opnieuw in te zetten. De visie van Du Pré is dat de waarde van groen van groot belang is
voor mens en milieu. In zorgtuinderij De Bundertjes is dan ook de perfecte aansluiting voor dit project gevonden.
Deelnemers en personeel van zorgtuinderij de Bundertjes krijgen voor het eerst nieuwe bedrijfskleding. Kleding voorzien van het
logo van De Bundertjes en het oude bedrijfslogo van Du Pré. Het is voor bezoekers nu goed herkenbaar wie bezoeker is en wie
bij de zorgtuinderij werkt.
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N Light BV
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

Helmond

Jaar abonnement 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
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e-Quest/ Breedband Helmond

Nieuwe
premium partner
Tijdens de informatieavond voor partners en supporters van Helmond Sport heeft de club een nieuwe Premium
Partner gepresenteerd. E-Quest/Breedband Helmond staat de komende twee seizoenen met hun logo’s op de
wedstrijdbroeken.
Het Helmondse bedrijf e-Quest staat dit seizoen met veel trots op de broek van het Helmond Sport tenue. Breedband Helmond (een dochteronderneming van e-Quest) staat op de voorzijde van de broek. Deze servicegerichte organisatie levert
Internet, TV en telefonie aan de Helmondse consument via het glasvezelnetwerk van Glasvezel Helmond. Op de achterzijde
staat e-Quest, deze regionale ICT dienstverlener is actief op de zakelijke markt en biedt ontzorging op het gebied van IT, glasvezel en datacenterdiensten.
Eigenaar Patrique Dankers en commercieel directeur Martijn de Koning laten gezamenlijk weten: “Met hart voor de club dragen wij graag ons steentje bij aan de ontwikkeling van Helmond Sport. Het zou mooi zijn als we hiermee een voorzet geven
aan andere bedrijven uit de regio om deze mooie club te steunen.”
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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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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

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

