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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

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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betrouwbaar en deskundig
Tekst: Susan Verheij
Fotografie: Dave van Hout

Met een bedrijfshistorie van al weer 20 jaar is BakxWagenaar een bekend Arbo- en reïntegratiebedrijf partij in 
deze regio. Twee bedrijfsartsen, Pim Wagenaar en Bart Bakx, startten het bedrijf. Uiteindelijk werkten vijftien 
zelfstandige bedrijfsartsen samen toen de focus van het bedrijf veranderde. Meer en meer is het bedrijf verworden 
tot partner in werken aan gezondheid. Hun productaanbod is de laatste jaren verbreed. “We zijn wel degelijk nog 
een Arbodienst, behaalden in 2017 een certificatie. Maar we doen zoveel meer.” opent Wouter Wagenaar het 
gesprek. Het bedrijf kiest er al enige tijd voor om meer partner dan dienstverlener te zijn. “We houden niet alleen 
spreekuren, we werken aan gezondheid. Dan bereiken we samen een betere bedrijfsgezondheidszorg, wat weer 
leidt tot duurzaam inzetbare medewerkers. Oftewel de factor arbeid. Eén van de belangrijkste bedrijfsfactoren. 
Dit bereiken we bij zo’n 450 klanten. Een belangrijke nuance: “Onze ambitie is niet per se groot te zijn, maar goed 
te zijn in wat we doen.” 

Datzelfde geldt voor hun samenwerkingspartner Ted van der Horst van Coaching en Advisering uit Stiphout. 
Dit bedrijf wordt ingeschakeld als er sprake is van zogeheten Spoor 2-trajecten waarbij een langdurig zieke 
werknemer zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen. Ted kijkt naar welke mogelijkheden tot succesvolle 
re-integratie er zijn. “Die samenwerking verloopt zo goed, dat wij die nu bekrachtigen in afspraken voor de 
langere termijn. Er zal meer kruisbestuiving plaatsvinden tussen de kennis die onze professionals hebben en waar 
Coaching en Advisering over beschikt.”

BakxWagenaar en Coaching en Advisering 

verstevigen hun partnerschap 

Inhoud geven aan betrokken, 

Wouter Wagenaar en Ted van der Horst werken graag samen
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Wouter Wagenaar voert inmiddels met Stijn Croonen en René 
van Gelder de directie. Hij vervolgt: “Ons doel is de gezondheid 
van werknemers bevorderen. Dat dient ook het doel van onze 
klanten.” Sterker nog, dat doen zij het liefst samen met de 
bedrijven waarmee zij werken. BakxWagenaar wil graag dat 
hun klanten hen echt ervaren als partner. “Door goede samen-
werking beoordelen de bedrijven ons niet alleen op kosten, 
maar op de meerwaarde.” BakxWagenaar opereert voorname-
lijk in Zuid-Nederland. “Relaties willen vaste aanspreekpunten 
bij ons en wij willen juist dicht bij onze klanten staan.” Een 
waarde die zij nog altijd hanteren is dat via deskundige indi-
catie ook sturing te geven is aan bedrijfsgezondheidszorg, niet 
enkel vanuit commerciële doelstellingen.

Verbreed aanbod
 “We willen niet alleen ingezet worden als het te laat is, maar 
al sparren over hoe verzuim te voorkomen is.” vindt Wouter. 
“De risico’s maken we inzichtelijk, vervolgens adviseren we 
over hoe de inzetbaarheid van werknemers het best gegaran-
deerd kan worden. Daarvoor is echte aandacht voor de klant 
nodig, zo creëren wij een basis van vertrouwen. Uitgangs-
punt is dat we goed zijn voor de werkgever én werknemer. 
We kunnen veel betekenen in het preventieve, denken graag 
mee over werkplekinrichting, veiligheid en adviseren over een 
betere leefstijl.” Hij is duidelijk. BakxWagenaar biedt curatief, 
preventief en amplitief (versterken) aanbod. Tal van vragen be-
reiken hen. BakxWagenaar biedt daarom ook masterclasses, 
workshops en trainingen aan. Zowel voor het management als 
voor medewerkers. Het aanbod is uitgebreid met trainingen 
zoals energiemanagement, gezond slapen, omgaan met rouw 
maar ook verzuimgesprekken voor leidinggevenden. Groeps-
gewijs en online. Standaard, maar ook aan te passen aan een 
bedrijf of branche.

Zo maakt een klant als AAE gebruik van meerdere disciplines. 
Fleur de Hooge, hr-manager, schakelt de ene keer met een 
bedrijfsarts en regelmatig met Karin Lelieveldt. Zij is de vaste 

casemanager van BakxWagenaar. Zij heeft bijvoorbeeld ook 
gesprekken met leidinggevenden, de ene keer om een ontwik-
keltraject voor een medewerker op te zetten, de andere keer 
om een advies te geven over nieuwe werkplekken.

Veilig voelen
Niet geheel onbelangrijk is dat een gesprek met een bedrijfs-
arts, arbeidsdeskundige of andere specialist voor een werk-
nemer veilig moet voelen. Het gaat immers om lichamelijke 
en om mentale klachten waardoor mensen niet meer kunnen 
functioneren zoals zij deden. Wouter Wagenaar haakt daar op 
in: “In werken aan gezondheid zijn ook de medewerkers een 
partij. We willen medewerkers laten voelen dat wij ook hún 
partner zijn. Samen hebben we het doel voor hun gezondheid 
te zorgen. Zodra ze dát voelen is er medewerking in plaats van 
angst. Dan kun je vooruit. Dat geldt ook voor leefstijlbevorde-
ring zoals stoppen met roken. Onze ervaring is dat het meren-
deel van de mensen daar best voor open staat.”

Resultaat op langere termijn
Ook gaan ze partnerschappen met andere dienstverleners aan. 
Zo kan iedereen zich maximaal focussen op waar ie vakkundig 
goed in is. Zij beschikken over een team van professionals (zo-
wel middels een dienstverband als zelfstandigen), denk daarbij 
aan  bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen, me-
diators, maar ook aan deskundigen zoals een veiligheidskun-
dige, arbeid- en organisatiepsycholoog, een stresscoach en 
reïntegratiespecialisten. Het Helmondse bedrijf Coaching en 
Advisering van Ted van der Horst komt dan om de hoek kijken. 
Zij zijn al ruim 15 jaar succesvol in spoortrajecten. Een deel 
van hun professionals heeft ruime UWV-ervaring. Wouter legt 
uit waarom zij graag met hen werken: “Zij zijn niet enkel ge-
dreven door de wettelijke plichten van de Wet Poortwachter, 
maar kijken echt naar een goed resultaat op lange termijn. Zij 
kijken naar de mens met wie we te maken hebben. Zij geven 
inhoud aan de begrippen waar wij voor staan; betrokken, be-
trouwbaar en deskundig. De lijnen zijn kort, de resultaten al 

Ted van der Horst is bij AAE samen met casemanager Karin Lelieveld (links) in gesprek met Fleur de Hooge, hr-manager.  
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jaren goed. Coaching en Advisering zorgt voor een duurza-
me oplossing, voor de werknemer die het betreft én voor de 
werkgever.”

Echt onafhankelijk
“Als ik bij een bedrijf kom,” zegt Ted van der Horst dan ook, 
“maak ik bijvoorbeeld direct duidelijk dat het geen kwestie is 
van ‘u roept, wij draaien’. Gelukkig kom ik en tien adviseurs 
waar ik mee werk, veel bedrijven tegen waar werkgevers kij-
ken naar hun ondernemersbelang én naar de belangen van de 
individuen die er werken. Het fundament is dat we samen een 
goed resultaat willen voor de werknemer en voor het bedrijf. 
Dat kan meer tijd kosten dan de onderneming had ingeschat. 
We willen echt kwaliteit leveren en die ook borgen.” 
Waar bestaat die kwaliteit dan uit? “Aanvoelen wat de klant 
wil, aanvoelen wat de werknemer wil en wat kan. Wij zijn voor 
beiden echt onafhankelijk en objectief. Wij vinden het belang-
rijk om mensen het gevoel te geven dat ze echt mogen bellen 
en dat we hen oprecht willen helpen. En dat dan ook doen, 
vaak meer dan noodzakelijk is. Dat stapje extra doen we om-
dat het de casus ten goede komt. De ene keer is die stap extra 
voor de werkgever, de andere keer voor de zieke werknemer.” 
Toch, menig werkgever baalt enorm als een werknemer lange-
re tijd uit valt. “Zeker,” zegt Ted van der Horst, “toch kun je die 
frictie ook voorkomen of herstellen. Door alle partijen goed te 
informeren en te betrekken verschaf je helderheid.”

Tweede spoor
Wouter Wagenaar benoemt het duidelijk: “Iedereen wil dat 
die batterij weer vol komt en blijft. Wij geloven erin dat dit de 
juiste manier is. Wij zien in de manier van werken van Coaching 
en Advisering dat zij resultaten halen bij Tweede Spoor-cliën-
ten , dat is voor werkgevers -onze klanten- ook heel prettig. 
We horen dat ook van klanten terug, zoals AAE  Omdat wij, 
en onze klanten, zoveel vertrouwen hebben in de aanpak van 
Coaching en Advisering hebben we naar elkaar uitgesproken 
partners te worden.” 

Kruisbestuiving
De bedrijven blijven zelfstandig functioneren. Waar dat part-
nerschap uit zal bestaan? Wouter Wagenaar haakt in: “Coa-
ching en Advisering is onze vaste partner bij reïntegratievraag-
stukken. We bevorderen meer kruisbestuiving van kennis. De 
samenwerking is gegoten in procedures. Meer afstemming 
tussen onze bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskun-
digen en coaches verbonden aan Teds bedrijf. Klanten van 
BakxWagenaar worden ontlast door een team van professio-
nals, die van elkaars zaken op de hoogte zijn. Voor een bedrijf 
is het heel prettig dat ze niet bij meerdere organisaties hoeven 
te shoppen, het is voor hen heel fijn dat de lijntjes kort zijn. We 
zullen ook niet wachten tot het Spoor II traject aanvangt, mo-
gelijk al eerder interveniëren, bijvoorbeeld met ons verbreedde 
dienstenaanbod.”

Uit het gesprek met Wouter Wagenaar en Ted van der Horst 
is een conclusie te trekken: zij werken met betrokkenheid bij 
bedrijven aan de gezondheid van medewerkers, zullen er met 
hun kennis en interventies alles aan doen om medewerkers 
goed te laten functioneren. Dat past bij de behoefte van de 
450 bedrijven die zij dienen. Sterker nog, het leidt tot een 
duurzaam voordeel. 

Ted van der Horst  

telefoon: 06 4596 2855
ted@coachingenadvisering.nl
www.coachingenadvisering.nl

Wethouder Ebbenlaan 166 Helmond
telefoon  0492-218800
info@bakxwagenaar.com
www.bakxwagenaar.nl
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Gecertificeerd op het gebied van beveiliging   |   Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie   |   Materialen van hoge kwaliteit

TOEGANGSCONTROLE

INBRAAKBEVEILIGING

BRANDBEVEILIGING

CAMERABEVEILIGING

ONDERHOUD

VEILIGHEID IN HET VIZIER

Churchilllaan 204, 5705 BK  Helmond   |   Keizersveld 50, 5803 AN  Venray
a2bsecurity.nl   |   T: 0492 - 792494   |   E: info@a2bsecurity.nl  

MELDKAMER
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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

Kanaaldijk Noord West 81

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl

Black & Colors 
ook voor al uw 

stickers in alle maten
 en vormen

Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250
 e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl
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TE HUURHelmond, Vossenbeemd 109B / C-D 

RUIM

8.000 M2

AUTOPLEZIER!

€ 59.995,- incl.btw

Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 32.127 km
Bouwjaar: 2018

Jaguar I-PACE EV400 First Edition

Het is een nette en comfortabele auto, deze Jaguar I-PACE, hij heeft 32127 
kilometer gelopen. De auto is van het bouwjaar 2018 en is van de eerste 
eigenaar. De krachtige motor geeft deze Jaguar uitstekende prestaties. Mooi en 
handig gaan perfect samen! 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!

€ 16.450,- excl.btw

Brandstof: Hybride
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 78.089 km
Bouwjaar: 2015

Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze SUV 
wordt aangedreven door een krachtige viercilinder motor. Bij de uitrusting 
van deze auto horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium 
dakrailing, elektrisch bediende ramen en led-dagrijverlichting. 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!

€ 26.945,- incl.btw
Brandstof: Hybride
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 10.659 km
Bouwjaar: 2020

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine

Alle technologie in de Kia Niro is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te 
laten verlopen. Dit mooie exemplaar uit 2020 heeft 10659 kilometer op de teller 
staan. Een krachtige viercilinder motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. 
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!
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Varenschut 21A

5705 DK Helmond

T (0492) 588 988

 

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.

€ 53.355,- incl.btw
Brandstof: Hybride
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar: 2020

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2WD 

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Het gaat hier 
om een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Een krachtige viercilinder 
motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. 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!

€ 16.445,- incl.btw

Brandstof: Hybride
 (elektrisch en   
  diesel)
Aantal deuren: 5

Transmissie: Automaat
Kilometerstand: 127.873 km
Bouwjaar: 2015

Volvo V60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid 

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!

€ 21.945,- incl.btw
Brandstof: Hybride
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 46.909 km
Bouwjaar: 2016

BMW 2 Serie 225xe iPerformance 

Dankzij hoogwaardige techniek en verschillende veiligheidssystemen, biedt deze 
BMW 2-serie Active Tourer u optimale veiligheid en comfort tijdens iedere rit. 
Met deze motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. 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!
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3 & 4 
NOVEMBER 2021

HELMOND
KIJK OP

WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL

WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL/AANMELDEN-2021

MELD JE NU AAN!

AL BIJN
A

100 DEELNEMERS

Aanmelden 
voor volgend jaar?
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Antoine Beije wil inniger samenwerking

Extra aandacht voor 
zakelijke partners en 
supporters
Antoine Beije, al zo’n twintig jaar commercieel manager bij Helmond Sport, is er duidelijk over: “De corona-crisis 
hakt erin. Vrijwel iedere club zal terug moeten qua begroting. We moeten tegelijkertijd de komende jaren meer in-
komsten genereren.” Dat lijkt een bijna onmogelijk opgave in deze tijd, maar het nieuwe stadion biedt perspectief. 
In veel steden wordt al jarenlang gepraat over een nieuwe voetbaltempel. Het is alweer twaalf jaar geleden dat in 
Nederland voor het laatst een nieuw voetbalstadion werd geopend, het MAC³PARK van PEC Zwolle. In Helmond is 
de knoop doorgehakt en dat heeft veel krachten losgemaakt. “We hebben iets om naar uit te kijken en naar toe te 
werken”, aldus Beije, “we zullen er dan ook echt álles aan gaan doen om bedrijven en supporters binnenboord te 
houden, want zonder hen kunnen we niet.” 

Bannerdoeken van de Premium Partners op de hoofdtribune
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Wat kun je als kleine club in coronatijd doen voor je sponso-
ren en supporters? “Allereerst contact houden, begrip tonen 
voor elkaars situatie, creatief zijn en de schouders eronder.” 
Alle zakelijke partners kregen een telefoontje met de vraag 
hoe het ging met de persoonlijke en zakelijke situatie. En of 
de club mogelijk iets kon betekenen. De Premium Partners 
(hoofdsponsors) en Business Partners werden bezocht met 
een persoonlijke boodschap op een groot led-scherm. Bij alle 
Business Club leden werd voorafgaand aan de uitwedstrijd 
tegen Roda JC een borrelpakketje afgegeven.  Alle zakelijke 
partners kregen een bezoekje van de club, waarbij ook het 
het bestuur van Helmond Sport hun medewerking verleende. 
De bezoekers kwamen met een heerlijke kerststol. 
Daar de ondernemers elkaar nu niet voor, tijdens en na de 
wedstrijd in het stadion en restaurant kunnen ontmoeten, 
biedt Helmond Sport hen de mogelijkheid om met drie be-
drijven van de Business Club (nader) kennis te laten maken, 
corona-proof in het SolarUnie Stadion of digitaal. 

Logo’s op led-boarding
De live-uitzendingen (via ESPN) helpen Helmond Sport om 
haar sponsoren, ondanks de lege tribunes, toch tegemoet te 
kunnen komen. Tijdens de wedstrijden worden grote ban-
nerdoeken van de Premium Partners op de hoofdtribune 
geplaatst. De Business Partners ontvangen extra led boar-

ding en alle verlengde Business Club leden worden tijdens 
de live-uitzendingen met logo op de led boarding geplaatst. 
De goede prestaties van de Helmondse voetballers zullen de 

Persoonlijke boodschap van de club op groot led scherm bij Van den Broek Logistics

Drive through actie voor vrijwilligers van de club
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kijkcijfers zeker omhoog gestuwd hebben, wat natuurlijk 
weer heel prettig is voor de sponsoren. Toen FOX/ESPN na 
periode twee wilde stoppen met de live-uitzendingen hebben 
alle clubs samen geïnvesteerd om dat te voorkomen en dat 
is gelukt.

Beije wil naar inniger samenwerking met bedrijven toe, meer 
maatwerk. “De tijd van alleen een reclamebordje en een 
stoeltje is voorbij. Wij kunnen bedrijven misschien van dienst 
zijn met bijvoorbeeld clinics door onze spelers of specialisten 
die we in dienst hebben op het gebied van voeding en ge-
zondheid. Omgekeerd hebben bedrijven specialisaties waar-
mee ze ons kunnen helpen.” 

Ook aan de supporters werd gedacht. In het begin van het 
seizoen belden selectiespelers van Helmond Sport naar sei-
zoenkaarthouders die hun kaart nog niet verlengd hadden. 
Toen men niet meer het stadion in mocht, werd de mogelijk-
heid geboden om bij de Pathé Bioscoop wedstrijden van Hel-
mond Sport live te volgen. Aan alle supporters en vrijwilligers 
werd via een drive in bij het SolarUnie Stadion een kerststol 
aangeboden en via de sociale media wordt het contact tus-
sen spelers en supporters warm gehouden. Voor de wedstrijd 
tegen Telstar sprak een aantal supporters een boodschap in 
voor de spelers, die ze tijdens de warming up te horen kre-
gen. Hieruit blijkt dat de club er alles aan doet om onder de 
aandacht te blijven van haar zakelijke partners en de suppor-
ters.

Volg Helmond Sport ook via:
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Drive through actie voor vrijwilligers van de club

Juichfoto Helmond Sport-FC Den Bosch (4-0). Copyright: ProShots
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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

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl
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Het eerste voorbeeld betreft een kwestie waaruit blijkt hoe be-
langrijk de formulering van het concurrentie-/relatiebeding is. 
In dit voorbeeld heeft de werkgever het relatiebeding te ‘strikt’ 
omschreven, op basis waarvan een beroep op het beding in een 
specifieke situatie onmogelijk was.  

De werkgever was een relatiebeding overeengekomen met zijn 
werknemer. De tekst van dit relatiebeding luidde als volgt:

“Het is werknemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de werkgever niet toegestaan om binnen een termijn 
van twee jaar na het einde van deze overeenkomst, direct of in-
direct in enigerlei vorm voor zichzelf of voor anderen, werkzaam 
te zijn voor of betrokken te zijn bij relaties van werkgever, dan 
wel relaties te bewegen de band met de werkgever te verbre-
ken. Onder relaties worden verstaan alle (natuurlijke of rechts-) 
personen die in een periode van 24 maanden voorafgaand aan 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werkgever 
of haar rechtsvoorgangsters een nota hebben ontvangen: de 
administratie van de werkgever is daarbij doorslaggevend.”

Dit relatiebeding bevat meerdere elementen. Allereerst wordt 
een periode genoemd waarvoor het relatiebeding geldt, daar-
naast wordt omschreven wat de werknemer verboden is en tot 
slot wordt aangegeven wat wordt beschouwd als een relatie. 
Deze elementen zijn ook gebruikelijk voor een concurrentiebe-
ding/relatiebeding en zelfs noodzakelijk. Er moet immers een 
termijn worden gesteld waarvoor het beding geldig is en ook 
moet expliciet worden omschreven wat de (ex-)werknemer nu 
precies wordt verboden. Het laatste element is echter niet perse 
noodzakelijk.

Welke termijn als een redelijke termijn wordt beschouwd voor 
de geldigheid van een concurrentie-/relatiebeding verschilt per 

branche en per functie. Een termijn van 1 jaar wordt in zijn alge-
meenheid als een redelijke termijn beschouwd. Voor sommige 
functies in branches waar juist de relatie het belangrijkste be-
drijfsdebiet is van de werkgever, is ook een termijn van 2 jaar 
geaccepteerd. 

Het goed formuleren van de verboden activiteiten is ook een be-
langrijk element van het concurrentie-/relatiebeding. Want het 
moet wel duidelijk zijn dat de gedraging waaraan de ex-werk-
nemer zich schuldig maakt ook daadwerkelijk in strijd is met het 
beding. En als de omschrijving in het beding niet ruim genoeg is 
geformuleerd, kan de gedraging van de werknemer net niet on-
der de omschrijving vallen. En daardoor is dan ook geen sprake 
van een overtreding van het beding.

En dan het element waar het fout ging in het hiervoor genoem-
de voorbeeld. De werkgever had het begrip relatie uitgewerkt 
in het beding en het begrip voor hem zelf beperkter gemaakt 
dan strikt noodzakelijk was. Als relatie in de zin van het beding 
was namelijk opgenomen “alle (natuurlijke of rechts-) personen 
die in een periode van 24 maanden voorafgaand aan de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst van de werkgever of haar 
rechtsvoorgangsters een nota hebben ontvangen: de adminis-
tratie van de werkgever is daarbij doorslaggevend.”

Als relatie werd niet beschouwd een klant waarvoor werkzaam-
heden waren verricht in de periode van 24 maanden voor het 
moment dat de arbeidsovereenkomst met de ex-werknemer 
eindigde, maar een klant die in deze periode een nota hadden 
ontvangen van de werkgever. En daar strandde de zaak voor 
de werkgever. Wat was het geval? De werknemer had werk-
zaamheden verricht voor een klant van de werkgever en daarbij 
waren ook een aantal andere bedrijven betrokken, waaronder 
bedrijf X. Een vertegenwoordiger van bedrijf X was ook altijd 

Overtreding van concurrentiebeding 
of niet? Waar kan het fout gaan?
In het arbeidsrecht wordt nog steeds vaak gebruik gemaakt van een concurrentiebeding, of van een bepaalde vorm 
van concurrentiebeding, te weten het relatiebeding. De voorwaarden die gelden om hierop een beroep te doen als 
werkgever zijn strikt. Hierbij zal ik u twee praktijkvoorbeelden geven waarin het fout ging voor de werkgever en hoe 
dit had kunnen worden voorkomen.
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aanwezig als er besprekingen werden gehouden en er werd 
ook rechtstreeks gecommuniceerd door de ex-werknemer met 
bedrijf X. De werkgever stuurde echter alleen aan de klant van 
de werkgever een nota en niet aan de andere bedrijven, waar-
onder dus bedrijf X.  

Duidelijk was dus wel dat de ex-werknemer wel werkzaam was 
geweest voor bedrijf X, maar ook duidelijk was dat de werkge-
ver geen nota had gestuurd aan bedrijf X. En dus viel bedrijf X 
niet onder de reikwijdte van het relatiebeding. En dus stond het 
de werknemer vrij om na het einde van zijn dienstverband met 
de werkgever voor bedrijf X werkzaam te zijn.

Hoe was dit te voorkomen geweest? In deze kwestie zou de 
uitkomst mogelijk anders zijn geweest als in het beding niet was 
opgenomen dat het hebben ontvangen van een nota essentieel 
was voor het begrip relatie. Als bijvoorbeeld opgenomen was 
geweest dat als relatie waren te beschouwen alle (natuurlijke 
of rechts-) personen waarvoor de werknemer in een periode 
van 24 maanden voorafgaand aan de beëindiging van de ar-
beidsovereenkomst van de werkgever werkzaamheden heeft 
verricht, dan zou de uitkomst van deze kwestie mogelijk heel 
anders hebben uitgepakt.

Een tweede voorbeeld ziet op de vraag of überhaupt wel een 
concurrentiebeding is afgesproken. Een keiharde eis is namelijk 
dat een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengeko-
men. En voor de duidelijkheid, dit moet zijn overeengekomen 
in de laatste versie van de arbeidsovereenkomst tussen partij-
en. Staat het beding daar niet in, dan is het beding ook niet 
van toepassing. Zelfs niet als wordt gemeld dat ‘ook de andere 
voorwaarden uit de eerdere arbeidsovereenkomst van toepas-
sing worden verklaard’. Ben daar dus heel zorgvuldig in.

Recentelijk moest de kantonrechter zich uitspreken over de vol-
gende situatie. Een werknemer was in dienst getreden bij een 
werkgever en in de arbeidsovereenkomst met deze werknemer 
was een concurrentiebeding opgenomen. Op basis hiervan was 
het de werknemer verboden om binnen een periode van vijf jaar 
na het einde van het dienstverband in dient te treden bij een 
concurrent binnen Europa. Een zeer verstrekkend beding dus.  

Na twee jaar ging de werknemer over naar een ander bedrijf 
binnen hetzelfde concern. Afgesproken werd dat hij bij dit 
concern in dienst kwam en dat bepaalde specifiek benoemde 
voorwaarden uit de oude overeenkomst ook gingen gelden bij 
de nieuwe werkgever. Hierbij werd niet het concurrentiebeding 
genoemd.

Weer twee jaar later vertrok de werknemer bij de werkgever 
en ging voor een concurrent werken. De werkgever schreef 
de werknemer aan dat hij het concurrentiebeding overtrad en 
sommeerde hem om de boete te betalen die hij verschuldigd 
zou zijn op grond van het boetebeding dat ook in de (eerste) 
arbeidsovereenkomst was opgenomen.

De werknemer gaf aan dat er geen concurrentiebeding gold 
omdat die niet in de laatste arbeidsovereenkomst was opgeno-
men en dat hij dus ook niet in overtreding was. De werkgever 
stapte naar de rechter en vorderde dat de werknemer zou stop-
pen met het overtreden van de werkzaamheden bij de nieuwe 

werkgever en dat hij de verschuldigde boete (die inmiddels in de 
tienduizenden euro’s liep) moest betalen.

De kantonrechter maakte hiermee echter korte metten en oor-
deelde dat er geen concurrentiebeding van toepassing was om-
dat dit niet was overeengekomen, althans niet schriftelijk. En 
dus viste de werkgever achter het net. Een dure vergissing dus, 
want als hij bij de overgang van de werknemer naar het ande-
re onderdeel van het concern ook het concurrentiebeding zou 
hebben benoemd, was de uitkomst heel anders geweest. De 
rechter zou ongetwijfeld het beding hebben gematigd, omdat 
een periode van vijf jaar onredelijk lang is en het geografisch 
gebied waarvoor het gold te groot was, maar het beding zou 
zeker hebben gegolden.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, 
dus ook voor advies over het opstellen van een 
concurrentie-/relatiebeding of voor een geschil op 
dat gebied, kunt u terecht bij Peelland Advocaten 
(www.peellandadvocaten.nl), gevestigd aan de 
Kanaaldijk N.W. 81 in Helmond. Wij zijn u graag 
van dienst.

Erik Jansen
Advocaat
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Locatie: Autowijk Helmond  Varenschut 21e  5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 972  ton@brabantautolease.nl  Ton van Abeelen 06-23225695

Volkswagen Volvo Fiat

Type       

Bijtelling   

Type       

   

Bijtelling   

Type

Lease

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 
erg snel. Brabant Autolease gaat graag met u in gesprek en samen 

met u op zoek naar de beste oplossingen, een stukje maatwerk. 
Want mobiliteit is méér.

Wij staan voor u klaar.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Brabant Autolease is onderdeel van Autodroom Helmond. Een uniek concept. Dit is namelijk de 
eerste locatie in Nederland waar u met al uw autowensen aan het juiste adres bent. Dus ook 
voor (private) lease.

Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze 
bedrijven versterken elkaar. U kunt dus rekenen op persoonlijk, goed advies en hoogstaande 
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 an-
dere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Volop mogelijkheden
En gemak, dat bieden wij. Zo is de keus aan u! Wij hebben een uitgebreid aanbod aan nieu-
we 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.

Voor uw gemak alles onder een dak!

Contact
Brabant Autolease
Autoboulevard Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:   

• Persoonlijk
• Lokaal
• Gedreven
• Maatwerk
• Klantgericht
• Volop mogelijkheden

• Full operationele lease en netto  
 operationele lease
• Zowel zakelijk als privé leasen
• Grote voorraad gebruikte auto’s
• Onderhoud en service 
 op één adres
• Scherpe tarieven
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IN KABELS & SPECIAALKABELS
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 
klantenspecifi caties.

Panovenweg 32

5708HR Helmond 

T +31(0)492 529 645

F +31(0)492 528 515

info@edec.nl

www.edec.nl

Kabel B.V.

UW PARTNER

Afgeleid door zaken die teveel tijd kosten?
Gun jezelf de luxe van een  
Virtueel Assistent
Je facturatie of je CRM op orde houden, je social media 
en je website bijhouden, afspraken maken etc. Als 
ondernemer houdt het werk nooit op.
 
Ik help jou door structuur aan te brengen in je taken 
waardoor jij de focus weer terugkrijgt op jouw 
onderneming. Dit is al mogelijk vanaf 1 uur per week. 
Check mijn website voor de mogelijkheden.

06 41677116
  info@marianneofficesupport.nl   www.marianneofficesupport.nl
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BECAUSE RECYCLING...

IS OUR BUSINESS! 

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.

Heeft u computer afval?
contact:  tel.: 0031 - 492 - 39 20 04tel.: 0031 - 492 - 39 20 04
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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 inbraak-
beveiliging, heeft Van Dorp ook nog een aantal specials zoals Grootkeukens, Railinfra en Zwembaden. 

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

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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Jaarabonnement Zakelijk Helmond
• Het blad voor ondernemingen in Helmond
• 11 uitgaves per jaar, begin van elke maand
• Blad wordt bij je thuis bezorgd!

Interesse? Mail naar info@zakelijkhelmond.nl

€ 44,- 
ex. BTW per jaar

Helmond

Woensdag 10 maart

Van 19:00 - 22:00 uur

Bij de Automotive Campus 

Vele ondernemers blijken nog meer creativiteit in zich te hebben dan ze zelf al wisten. Ondanks alle inzet en 
creativiteit hebben veel ondernemers een zware domper te verwerken.

Sprekers uit vier vakgebieden
Om toch niet te hoeven wachten tot 3 en 4 november 2021 en om 2020 vanuit 4 verschillende zakelijke 
invalshoeken te benaderen willen wij voor de deelnemers van beursnieuwestijl 2021 een avond organiseren 
met 4 sprekers die vanuit hun vakgebied vertellen wat Covid-19 voor hen heeft betekend;
De avond onder het genot van een kop koffie of thee, een borrel en een bitterbal met natuurlijk nog de 
mogelijkheid om even na te praten zal worden gehouden op;

De avond onder het genot van een kop koffie of thee, een borrel 
en een bitterbal met natuurlijk nog de mogelijkheid om even na 
te praten zal worden gehouden op; woensdag 10 maart van 
19:00 - 22:00 uur. Bij de Automotive Campus.

Deelname kost € 17,50 
Niet deelnemers Beursnieuwestijl 2021 € 65,00

Opgeven kan via de website maar het zou ook zomaar kunnen 
dat je gebeld wordt!

www.beursnieuwestijl.nl

Peelland Advocaten
Erik Jansen

Credion
Joop of Henri

Innesto
Danny Driessen

Optimaal Leadgeneratie

Viola Markus
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Aftrap Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet

Mensen maken 
Helmond
2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, een jaar waarin er extra veel aandacht is voor vrijwilligers en 
vrijwilligerswerk in Nederland. Het motto van het nationaal jaar is ‘Mensen Maken Nederland’. Doel is te laten 
zien wat vrijwilligers bijdragen aan de maatschappij, hoe leuk en waardevol dat is én om mensen te vragen zich 
ook in te zetten. Helmond, met LEV Helmond als kartrekker, doet actief mee met het Nationaal Jaar. De aftrap is 
het magazine ‘Mensen maken Helmond’ dat in de week van 21 januari huis-aan-huis is verspreid.

In ‘Mensen maken Helmond’ komen verschillende vrijwilligers 
aan het woord, zoals Narmas die een maatje is van Ton, An-
ton die een vriendengroep begeleidt met mensen met een lich-
te beperking, Renée die actief is bij Hockeyclub Helmond en 
Fransje en Ellen die zich individueel en via hun bedrijf op allerlei 
manieren inzetten voor Helmond. Ook gaat Marcel Stevens in 
gesprek met Burgemeester Elly Blanksma over het belang van 
vrijwilligers voor de stad en kun je verhalen lezen over bedrijven 
zoals Reynaers en Roval die zich jaarlijks een dag inzetten voor 
maatschappelijke organisaties, en hoe belangrijk vrijwilligers zijn 
voor de Zorgboog en Savant Zorg. Een samenleving kan niet 
meer zonder vrijwilligers.

Activiteiten voor inwoners
In het Nationaal Jaar organiseert LEV Helmond in samenwer-
king met partijen activiteiten om meer mensen enthousiast te 
krijgen om zich ook vrijwillig in te zetten. Zo is er in maart een 

fototentoonstelling in de openluchtgalerie, in september een 
grote vrijwilligersmarkt in Kasteel Helmond en in december een 
tijdveiling waarin mooie kavels te krijgen zijn in ruil voor uren 
vrijwilligerswerk. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Renske Bartels van Vrijwilligerswerk LEV 
Helmond, 06 899 706 53 of  
renske.bartels@levgroep.nl   

Met bijna 7 miljoen vrijwilligers 
is de grootste werkgever van Nederland het 
vrijwilligerswerk. Je vindt er mooi werk voor 

meer mensen en meer doelen dan je misschien 
ooit hebt geweten. In de zorg, in bibliotheken en 

musea. In het onderwijs, voor de natuur en de kerk. 
Bij sportverenigingen of de voedselbank. 

Als maatje of projectleider, computerhulp of 
trainer, onderzoeker of gezinscoach. 

Vraag eens in je omgeving 
welke vrijwilligers 
worden gezocht. 

Of kijk op 
www.mensenmakennederland.nu

www.mensenmakennederland.nu

Nederland telt al bijna 
7 miljoen vrijwilligers.
Toch missen we jou nog!

Helmond
Dit magazine is een eenmalige uitgave over vrijwillige inzet in Helmond  |  2021 
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POWERFUL

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

Die maken het verschil!

LOGISTICFORCE.NL

T: 040 – 787 36 60
E: eindhoven@logisticforce.nl
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ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

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

  Bouwopleveringen

  Hogedrukreiniging

  Glasbewassing

  Schoonmaakonderhoud

  Vloeronderhoud

  Vastgoedonderhoud

  Reiniging zonnepanelen

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

KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR 
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT 
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECH-
NIEKEN. 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 WARMWA-
TERSYSTEMEN.
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Online workshop 

‘thuiswerken voor 
gevorderden’ door 
Vitaliteitsloket
Werken jouw medewerkers of jijzelf inmiddels al weken thuis? Speciaal voor deze mensen organiseert het Vitali-
teitsloket gratis de 1 uur durende online workshop ‘Thuiswerken voor gevorderden’!

Het lange thuiswerken maakt dat er inmiddels een enorme 
uitdaging ontstaat: hoe blijf je veerkrachtig, fit en ontspannen 
als je langdurig minder bewegingsvrijheid hebt? In deze 
webworkshop leren deelnemers hoe ze goed kunnen omgaan 
met zichzelf en de onrust die af en toe de kop op zal steken, 
maar ook met anderen die hun eigen onrust hebben. Ook 
is er aandacht voor het bewaren van hun fitheid, met al die 
uren die ze achter een beeldscherm kunnen belanden. Voor 
dit alles krijgen ze een zelfcheck, kunnen ze tips uitwisselen 
met andere deelnemers en krijgen ze uiteraard ook tips & 
tricks aangedragen.

Voor wie: Ondernemers of werknemers van bedrijven op 
bedrijventerreinen Helmond

Waar: Online in beveiligde omgeving op donderdag 25 
februari van 9.30 – 10.30 uur.

Kosten: Deelname is kosteloos maar niet vrijblijvend. Bij het 
niet verschijnen op een gereserveerde plek wordt € 50,- in 
rekening gebracht.

Meedoen? Stuur een mail met daarin 
onderstaande gegevens van de 
medewerker(s) die wil(len) deelnemen  
(of van jezelf natuurlijk) naar  
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

www.bedrijventerreinenhelmond.nl
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Leren en Ontwikkelen
Voor ieders toekomst is het belangrijk dat men zichzelf blijft ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. 
Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 
daarom gestart met “NL leert door”.

Cybercrime  
online talkshow  
live in Helmond 

Met de “NL leert door” subsidie kunnen opleiders kosteloos 
leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen 
aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar 
ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de 
subsidieregeling NL leert door. Een ideale manier om kennis 
of skills uit te breiden en te updaten. 

“Cybercrime is de snelst groeiende vorm van 
criminaliteit op dit  moment”
Op donderdag 11 maart organiseert Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond in samenwerking met het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid (CCV), het 
Platform Veilig Ondernemen en de politie een live online 
talkshow vanuit Helmond. Met o.a. een ondernemer uit 
deze regio die slachtoffer is geworden van cybercrime, de 
mogelijkheid om live vragen te stellen en experts met Tips 
& Tricks om meteen mee aan de slag te gaan in je eigen 
situatie. 

Gratis cursussen en trainingen
Op de website https://vindjeupdate.
hoewerktnederland.nl/ kun je terecht voor 
specifieke gratis trainingen en cursussen.

SAVE THE DATE:
Zet 11 maart in de middag vast in je agenda 
(+/- 50 minuten). Definitieve tijdstip en 
programma volgen snel via de website van 
SBH- www.bedrijventerreinenhelmond.nl 
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Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160)
Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl

Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief  in de 
verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te ver-
klaren; 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 zĳ n:

Specialist op het gebied van 
verpakkingen van golfkarton

XXXL-dozen 

Driedubbel golfkarton

Palletdozen

Stansdozen

Drukwerkdozen

Vakverdelingen

WWW.ERMA.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

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

Noorddijk 3 5705 CX HelmondT: 0492-700250
E: info@gsautomotive.nl

Automotive

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

www.onlinebedrijfskleding.nl

Werkkleding voor alle 
weersomstandigheden
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Je bepaalt vandaag 
jouw toekomst
Fotografie: Vincent Knoops

Herken je dit? Als ondernemer ben je al jaren actief en goed in je vak. Je netwerk en je klanten weten je blind te 
vinden en ook je medewerkers staan als een huis voor jou en je bedrijf. Toch is het als ondernemer lastig om grip 
te houden op je financiële situatie en het opbouwen van een zorgeloze financiële toekomst voor jou èn je gezin. Er 
zijn diverse onderwerpen waar je rekening mee kunt of zelfs moet houden om te zorgen voor je toekomst. Hierbij 
spelen zeker niet alleen je zakelijke wensen een rol. Kijk ook eens naar wat je persoonlijke dromen zijn; Hoelang 
wil je blijven werken en wanneer wil je nog die droomreis maken? Wil je je kinderen kunnen laten studeren zonder 
studieschuld? Daarnaast is het goed om na te denken over het opbouwen van je vermogen voor je toekomst. 

In deze rubriek komt elke maand een financieel aspect aan bod. Dat 
wordt afzonderlijk belicht door ondernemers Hans Maasakkers, Jan 
de Beer of Theo Kemps. Vanuit hun eigen vakgebied bieden zij inzicht 
in financiële mogelijkheden. Financieel planner Hans Maasakkers van 
Kanzz heeft deze keer de pen in handen.

FINANCIËLE COLUMN

Hoeveel geld heb je nodig als je gaat stoppen met werken zodat 
ook dan je inkomen goed geregeld is? Vergeet ook de mogelijke 
financiële noodsituaties niet zoals ziekte of overlijden.

Toekomst
Hoe ziet jouw toekomst er als ondernemer uit? De keuzes die 
je vandaag maakt hebben grote invloed op je wensen van later. 
Natuurlijk heb je niet alles in de hand, maar het is goed om wel 
stil te staan bij hoe jij jouw toekomst graag zou willen zien. “Je 
bepaalt zelf jouw toekomst door wat je vandaag doet.” Deze 
quote kwam ik een tijdje geleden tegen. Grappig, dat zoiets 
dan ook even in je hoofd blijft hangen. Denk er eens over na 
wat je ervan vindt. Het geeft in ieder geval aan dat je meer grip 
op je toekomst hebt dan dat je misschien in eerste instantie zou 
denken. Dat wat je nu of vandaag doet is direct van invloed op 
jouw toekomst. 

Later
Er wordt nog te vaak gedacht dat later maar later is. Maar als je 
later iets wil, dan moet je er nu voor aan de slag. Dit geldt voor 
afvallen of hardlopen en dat is bij je onderneming niet anders. 
Als je morgen klanten of opdrachten wil, dan moet je vandaag 
reclame maken en potentiële klanten gaan benaderen. Het is 
zaaien en stappen maken, om er later van te kunnen oogsten. 

Beslissingen nemen en weer door. Je gaat niet lukraak aan de 
slag; je maakt net als in je zaak een plan. Dat is voor je financiële 
toekomst en zekerheid ook van toepassing.

Overzicht en inzicht
Een goed plan geeft je overzicht en inzicht. Dit heeft betrekking 
op je inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden. Plus alle 
financiële producten die je in het verleden hebt afgesloten. Dit 
maakt direct een einde aan die stoffige schoenendozen en map-
pen. Het helpt je ook met het selecteren van de voor jou pas-
sende financiële oplossingen. Dit zijn die oplossingen die passen 
bij je wensen, doelen en dromen, je financiële positie, ervaring 
en je risicobereidheid. De niet-passende producten kun je direct 
opzeggen. Dat levert je wat mooie besparingen op. Financiële 
planning is vooruitkijken. Je bepaalt je wensen, doelen en dro-
men voor nu en de toekomst en stemt je financiën hierop af. 
Daarnaast bekijk je een aantal keren per jaar of je nog op koers 
ligt om je toekomstige doelen te realiseren. Voortaan neem je 
financiële beslissingen met een duidelijk doel voor ogen: Het 
bereiken van je wensen en doelen. Dat geeft focus!

Je gezin beschermen
Het klinkt misschien een beetje uit de oertijd, maar juist in 
deze roerige tijden moet je maatregelen nemen om je gezin 
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te beschermen. Hiermee bedoel ik niet het aanleggen van een 
alarminstallatie of een extra slot op je deur. Het gaat er om dat 
wanneer je gezin afhankelijk is van het inkomen dat uit jouw 
onderneming komt, je ook de verantwoordelijkheid moet ne-
men om ervoor te zorgen dat dit blijft bestaan. Wat zijn de 
risico’s voor jouw onderneming? Bekijk deze ook voor jouw 
gezinssituatie. Risico’s als ziekte of een crisis als waar we nu 
met z’n allen in zitten. Kunnen jullie dan in de woning blij-
ven wonen waar je nu woont. En wat gebeurt er als je komt 
te overlijden? Kan je onderneming blijven voortbestaan en je 
naasten dan in het gewenste levensonderhoud blijven voor-
zien?

Een solide plan maakt duidelijk of dit het geval is en zo niet, 
hoe dit op te lossen is. Dit plan zorgt ervoor dat je te allen 
tijde beschikt over een financiële buffer. Hoe hoog deze buffer 
moet zijn hangt af van jouw specifieke situatie. Advies (vanuit 
het NIDUB) voor particuliere huishoudens is om dit drie tot zes 
netto maandsalarissen te laten zijn. De buffer is er om onver-
wachte kosten op te vangen, zoals een kapotte wasmachine. 
Of andere calamiteiten, zoals tijdelijk minder inkomen door de 
coronacrisis. Bovendien voorkom je op deze manier dat als het 
even tegenzit, je geld gebruikt dat bestemd is om je levens-
doelen te bereiken. 

Financiële Planning
Een financieel plan brengt duidelijkheid. Hiermee creëer je 
overzicht over wat je nodig hebt om je wensen en dromen te 
realiseren. Met een plan neem je de juiste maatregelen voor 
een zorgeloze toekomst. 

Hierbij zijn drie items belangrijk; balans, prioriteit en focus.

Balans 
Je kunt je geld nu eenmaal maar 1 keer uitgeven. Twee ui-
tersten: Vandaag vol van het leven genieten en later is maar 
later. Of Nu sober leven en alles opzijzetten voor later. Beiden 
voorbeelden zijn wellicht niet de juiste oplossing, zorg daarom 
voor een goede balans. Vandaag moet het leven natuurlijk ook 
leuk zijn en wie weet hoe lang later nog duurt?

Prioriteit 
Als je balans hebt aangebracht en je weet wat je aan wensen 
hebt is het zaak om hier prioriteit in aan te brengen. Nu in een 
fijn huis wonen is misschien voor jou belangrijker dan straks 
een boot in Zuid-Frankrijk. Deze prioriteiten zijn heel persoon-
lijk, maar wel belangrijk in de afweging. Zeker als niet alle 
wensen realiseerbaar zijn moet je keuzes maken.

Focus
Doordat je weet wat je doet en vooral waarom je dit doet, 
ontstaat een enorme focus. Je kunt elke keuze ophangen aan 
de kapstok van de balans en je prioriteiten. Bij elke (financië-
le) keuze kun je hierop terugvallen.

Ik verras elke dag mensen met onverwachte mogelijkheden. 
Er zijn altijd meer wegen die leiden naar een oplossing. Door-
gaans levert een goede planning meer op dan dat hij kost. 
Oftewel je bepaalt zelf jouw toekomst door wat je vandaag 
doet. Wil je graag weten wat financiële planning voor jou per-
soonlijk kan betekenen? Ik ga verder dan eenmalig voordeel, 
wijs je op alternatieven en neem ook de langere termijn mee 
in het plaatje. Zo krijg jij inzicht en overzicht. 

Kanzz Financiële Planning
Hans Maasakkers 06 50 52 47 02
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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.

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;

Weth. den Oudenstraat

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

BCT Hortsedijk

BCT Weth den Oudenstraat

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl
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Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl

Koopprijs nader  
overeen te komen

TE KOOP

Op een prachtige locatie (hoek Schootense Loop / Hortsedijk) 
gelegen luxe kantoorgebouw bestaande uit twee bouwlagen 
met archiefkelder en parkeergelegenheid op eigen terrein.

Oppervlakte: Perceel 2.000 m²
 Begane grond Circa 726 m²
 Kantoorruimte  
 1e verdieping  Circa 436 m²
 Kelder Circa 60 m²
 Totaal VVO Circa 1.222 m²

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

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: De N270 centrum Helmond – centrum Eind-
hoven ligt vlakbij. Helmond heeft aansluitingen op de belangrijke 
internationale hoofdverkeersaders A50 en A67 (Duisburg/Ruhrge-
bied-Venlo-Antwerpen) alsmede de A2 via de A270. De provinciale 
weg N279 biedt een goede verbinding met Veghel/’s-Hertogen-
bosch.

Schootense loop 2 Helmond

TE KOOP

Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Bosscheweg”. 
Bedrijfsdoeleinden 2; 3.1; 3.2
Maximaal bebouwingspercentage 70%.
Maximale bouwhoogte: 10 meter.

Oppervlakte: circa 5.000 m² (deelverkoop bespreekbaar)

Aanvaarding: In overleg, in bouwrijpe staat.

Bereikbaarheid: Via de Bosscheweg is de nabijgelegen Rijks-
weg N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) die Beek en Donk direct 
verbindt met buurgemeenten en steden als Helmond en Veghel, 
snel te bereiken. De op- en afritten van de snelweg A50 (Eindho-
ven-Nijmegen) zijn gelegen op ca. 15 autominuten.

Bosscheweg Beek en Donk

Koopprijs nader  
overeen te komen



35
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Koopprijs nader  
overeen te komen

TE KOOP

Op markante zichtlocatie op de hoek van de Churchilllaan  
en de Vossenbeemd gelegen bedrijfscomplex deels in  
twee bouwlagen.

Oppervlakte: Percelen F 859 en 1089 2.380 m²
 Kantoor / atelierruimte  
 begane grond   Circa 450 m²      
 Kantoor / atelierruimte 1e etage Circa 430 m²
 Winkel / atelier Circa 235 m²
 Kluis / bedrijfsruimte en
 magazijn / expeditie Circa 290 m²
 Kantoor / atelier /
 magazijn 1e etage Circa 290 m²
Parkeerplaatsen: Voldoende parkeergelegenheid op eigen  
 terrein en in de omgeving. 

Aanvaarding:  In overleg. Ook in twee delen te koop.

Bereikbaarheid: Het object is met eigen vervoer goed te berei-
ken middels de provinciale weg N266. De N266 sluit direct aan op 
de A67 (Venlo-Antwerpen). Bushalte nabij; NS-station en openbare 
voorzieningen zijn op circa 5 autominuten afstand gelegen.

Churchilllaan 145 Helmond

TE HUUR

Er zijn diverse objecten beschikbaar voor verhuur,  
variërend in oppervlakte. In Brandevoort zijn onder  
andere gevestigd: Albert Heijn, Jumbo, Tria fietsen, 
Kruitvat, Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle Kappers, 
Bakkerij ’t Bakkertje en Hema.

Oppervlakte: 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 ondergele-
gen parkeergarages

Aanvaarding: In overleg.

Locatie: De wijk Brandevoort is gelegen tussen  
Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er 
circa 11.000 mensen in Brandevoort en op termijn zullen dit er 
circa 16.000 worden.

Winkelcentrum Brandevoort Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen
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Vanaf 1 februari zijn 60 klassen met 1.500 leerlingen van 33 
basisscholen uit de regio zoveel mogelijk boeken gaan  lezen, 
thuis en in de klas. Tien weken lang. De leerlingen worden via 

videoboodschappen aangemoedigd door Helmond Sport-spits Jordy 
Thomassen. Wat het voor jongeren extra leuk maakt is dat thuis 
het hele gezin mee kan doen aan de Scoor een Boek!-thuiseditie. 

Scoren kan de jeugd overal

De 2e editie van Scoor 
een Boek! trapt af in 
Helmond-Peel
Bibliotheek Helmond-Peel en Helmond Sport zetten samen hun kracht in. Het leesproject ‘Scoor een Boek!’ bundelt 
de populairste sport van de wereld met lezen. Het lijkt een vreemde combinatie, maar naast sporten en spelen, 
is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing is de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met 
Scoor een Boek! willen ze dat bereiken. Het doel is om leerlingen uit de groepen 5 en 6 in Asten, Deurne, Helmond 
en Someren te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen. 
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Aftrappen
Op 1 februari is het Scoor een Boek! seizoen afgetrapt. Omdat 
de scholen gesloten zijn vond de aftrap per school plaats via 
een online bijeenkomst. Er is een speciale video opgenomen 
met Jordy Thomassen en Loewy the Cat, de mascotte van 
Helmond Sport in de hoofdrollen. Ook Sander Vereijken, Guus 
Joppen en Stijn van Gassel doen mee aan de leesactie.

Thuis scoren met opdrachten
Scoren kan de schooljeugd nu niet overal, maar symbolisch 
wel met dit project. Aangemoedigd door spelers van 
Helmond Sport kan de jeugd  ook thuis scoren! Het hele 
gezin kan mee scoren, ook als de school niet meedoet aan 
Scoor een Boek! Via www.scoorthuis.nl kunnen scholieren 
meedoen aan allerlei leuke opdrachten zoals het oplossen 
van puzzelverhalen, het maken van een TikTok scoringsdansje 
en voorlezen uit je favoriete boek. De opdrachten zijn gericht 
op kinderen uit groep 5 en 6, omdat de schooleditie zich ook 
op deze groepen richt, maar de thuiseditie is geschikt voor 
alle leeftijden. Afsluiting is in het stadion van Helmond Sport. 
Kinderen kunnen via een livestream meekijken en meedoen. Er 
zijn diverse sportrondes (bootcamp en dans). Kinderen kunnen 
vragen stellen aan de Helmond Sport spelers en natuurlijk 
wordt de eindstand bekendgemaakt, het totaal aantal gelezen 
boeken van alle leerlingen samen.

En elk boek telt mee. Van strip tot dikke pillen. Dat mogen 
sporttitels zijn, maar dat hoeft dus niet. Vorig jaar was een 
totaal van maar liefst 10.179 boeken gelezen door de 
scholieren en hun families. Nu doen minder klassen mee, 
daarentegen hebben de kinderen en hun ouders meer tijd om 
te lezen.

In de bieb scoren
Er kan door de jongens en meiden uit De Peel ook gescoord 
worden in hun lokale bieb! Als de Bibliotheken weer open zijn 
kunnen zij gratis komen lezen én bewegen met de spelers 
van Helmond Sport. Zij dagen je uit voor een potje voetbal en 
lezen voor uit sportieve boeken. 
Daag jij je zoon, dochter, neefje, nichtje of andere kinderen uit 
om ook te scoren? 

Eindsignaal
Waar: via een livestream Stadion Helmond Sport 

Wanneer: 13 april 2021

Duur: 13:00-14:00 uur

Na 10 weken boeken scoren, is het tijd om de eindstand 
bekend te maken: hoeveel boeken hebben alle leerlingen 
samen gelezen? Via een livestream kun je de afsluiting volgen 
met jouw klas. 
M.m.v. Helmond Sport, JIBB+ en Leef!

Scoor een Boek! is in 2012 opgezet in de provincie Groningen 
en wordt nu uitgerold over het hele land en ondersteund 
door de Eredivisie en de Eerste divisie. Landelijk nemen onder 
andere de volgende clubs deel: AZ, FC Groningen, FC Emmen, 
Go Ahead Eagles, Willem II, RKC, Heracles Almelo, PSV , FC 
Volendam en dus ook Helmond Sport.

Voor data, tijden en aanmelden kijk op:  
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/scooreenboek 
Geschiedenis Scoor een Boek!
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Alles ‘op slag’ geregeld!

www.gwstorage.nl   |   Hortsedijk 81 b   |   Helmond

Zakelijke opslagruimte nodig? 
Huur jouw opslagbox bij GW Storage

   Documenten of archief
   Winkel- of handelsvoorraad
    Kantoorinventaris

Zeer aantrekkelijke prijzen    24 uur per dag videobewaking

De eerste drie maanden 

25% korting!NIEUW IN 

HELMOND
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Wielen terug en  
een signaal gegeven
Marijn Geurts, Business Unit Manager bij Vos Logistics: ‘Onlangs zijn bij ons vrachtwagenwielen gestolen. Voor 
de tweede keer in praktisch een jaar tijd. Maar gelukkig hebben we een signaal af kunnen geven en zijn we ervan 
overtuigd dat deze dief niet nog eens komt. Ook alle wielen hebben we inmiddels terug. Alert blijven is en blijft 
een belangrijk gegeven.

Al jaren zijn we deelnemer van het beveiligingscollectief op 
bedrijventerreinen Helmond. En gelukkig staan we daarin 
niet alleen, maar vele collega ondernemers met ons. Er 
wordt veel geïnvesteerd in preventie. Wij zijn daar blij mee, 
hoewel criminaliteit niet altijd te voorkomen is. En als bedrijf 
zelf moet je uiteraard ook de nodige voorzorgsmaatregelen 

treffen. Daar begint het eigenlijk. Wij hebben o.a. eigen 
camerabeveiliging en extra controlerondes van Animale 
Beveiliging in het bedrijf en op eigen terrein georganiseerd. 
Met aanvulling van het beveiligingscollectief (o.a. camera’s, 
mobiele surveillanten, terreinconciërge) hebben we een mooi 
concept staan.

Als blijkt dat er dan toch een diefstal heeft plaatsgevonden, 
dan sta je er gelukkig niet alleen voor. Met één belletje naar de 
beveiliger van het collectief wordt een heel team in werking 
gesteld. En gelukkig hebben we deze keer echt kunnen 
doorpakken. Met een gezamenlijke inzet van middelen en 
mensen is de verdachte vlak voor de Belgische grens door de 
politie aangehouden, twee dagen na diefstal. Wij zijn blij om 
onze wielen weer terug te hebben en tevens hebben we een 
duidelijk signaal afgegeven dat we ongenode gasten op de 
Helmondse bedrijventerreinen in de gaten houden. Samen 
sta je sterk. Dat blijkt maar weer!

Meer informatie over het Beveiligingscollectief 
op www.bedrijventerreinenhelmond.nl/
beveiligingscollectief 
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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

www.black-colors.nl

BETROUWBAAR, 
SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW
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mijnbedrijfslocatie
Helmond

De website helmond.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de Hel-
mondse 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 vestigings-
beleid 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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Varenschut 21 | 5705 DK Helmond
T (0492) 588 986 | E info@brabantautolease.nl | www.brabantautolease.nl

VOOR UW GEMAK ALLES ONDER ÉÉN DAKVOOR UW GEMAK ALLES ONDER ÉÉN DAK

Kia Stonic 
1.0 T-GDi ExecutiveLine

BMW 3-Serie 
Touring 320i Executive

Jaguar I-Pace 
EV400 First Edition

Kia Optima 
1.7CRDI Comfortplusline

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

p/m (excl. btw)

p/m (excl. btw)

p/m (excl. btw)

p/m (excl. btw)

Zeer luxe uitvoering

Luxe uitgevoerde BMW 320I Automaat

Volledig 4% bijtelling t/m 01-08-2023

Ruime wagen met vele opties

€ 399,-

€ 599,-

€ 1.599,-

€ 569,-

Leaseprijs o.b.v. full operationele leasevorm / 60 
maanden - 10.000 km per jaar.

Shortleaseprijs: 12 maanden - 10.000 km per jaar (na 
minimaal 3 maanden boetevrij opzegbaar) €549 excl btw.

Km Stand: 84000

Andere leasevorm/looptijd/kilometrage mogelijk,  
prijs op aanvraag.

Leaseprijs o.b.v. full operationele leasevorm 60 
maanden/ 10.000 km per jaar €599 excl btw.

Shortlease prijs o.b.v. 12 maanden/ 10.000 km (na 
minimaal 3 maanden looptijd boetevrij opzegbaar): €799 
excl btw

Andere leasevorm/looptijd/kilometrage, prijs op 
aanvraag.

Leaseprijs o.b.v. full operationele leasevorm 32 maanden/ 
10.000 km per jaar €1599 excl btw.

Shortlease prijs o.b.v. 12 maanden/ 10.000 km (na minimaal 
3 maanden looptijd boetevrij opzegbaar): €1899 excl btw.
Km Stand: 33000

Andere leasevorm/looptijd/kilometrage mogelijk,  
prijs op aanvraag.

Leaseprijs o.b.v. 60 maanden/10.000 km €569 excl btw per 
maand (full operationeel).

Shortlease prijs o.b.v. 12 maanden/ 10.000 km (na minimaal 
3 maanden looptijd boetevrij opzegbaar): €699 excl btw

Km Stand: 124.736

Andere leasevorm/kilometrage mogelijk.  
Prijs op aanvraag.

60 maanden | 10.000 km/jr | 22% bijtelling

60 maanden | 10.000 km/jr | 22% bijtelling

32 maanden | 10.000 km/jr | 4% bijtelling

60 maanden | 10.000 km/jr | 22% bijtelling
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KUNST
&POSTER

KIJK VOOR MEER ONTWERPEN 
OP ONZE NIEUWE WEBSITE

WWW.KUNSTENPOSTER.NL
KUNST EN POSTERS IS ONDERDEEL VAN BLACK & COLORS

DIVERSE ONTWERPEN IN VERSCHILLENDE CATEGORIEËN
LEUK VOOR ZOWEL OP KANTOOR ALS VOOR THUIS

MENSEN

ETEN

DIEREN

BLOEMEN

STEDEN

NATUUR

150 X 100 CM 

€ 100,00 INCL BTW
DIVERSE MATEN BESCHIKBAAR!
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Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

RENEE VAN VEGHEL
INKOOP / ADMINISTRATIE

0493 - 691837
renee@astrastramon.nl

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel

Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

Wij staan altijd voor u klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de fi nishing touch van 
staalproducten: het afwerken door middel van duurzame methodieken 
en materialen. Wij leveren onder andere aan de foodindustrie, gevelbouw, 
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 
door de fl exibiliteit en 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.

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

www.astrastramon.nl

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel
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Hoe verdubbelen we aantal 
vrijwilligers in 2021? 
2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Een jaar lang staan vrijwilligers en vrijwilligerswerk in de spotlights. In 
Helmond neemt LEV Helmond het voortouw met de campagne ‘Mensen maken Helmond’. Zij zoeken vrijwilligers 
die het leuk vinden om gefotografeerd en geïnterviewd te worden voor de fototentoonstelling ‘Deze mensen 
maken Helmond’ die in maart van start gaat. Helmondvoorelkaar organiseert op vrijdag 12 februari om 16.00 
uur een Vrijwilligersborrel waar mensen online kunnen kennismaken met andere vrijwilligers en potentieel 
vrijwilligerswerk en met elkaar kunnen brainstormen over de verdubbeling van het aantal vrijwilligers in Helmond. 

Mooie voorbeelden gezocht voor fototen-
toonstelling 
Er zijn in Helmond heel veel mensen die zich vrijwillig inzetten 
voor anderen, hun wijk of stad. Deze mensen maken Helmond 
mooier, socialer, groener, diervriendelijker of gewoon 
gezelliger. In het magazine ‘Mensen maken Helmond’ dat 
in januari is uitgekomen, heb je al over vele verschillende 
vrijwilligers kunnen lezen. Heb jij of ken je iemand die ook een 
mooi verhaal heeft dan kun je hem of haar aanmelden voor de 
fototentoonstelling die in maart van start gaat. 

We missen nog mensen 
Ondanks de mooie aantallen vrijwilligers zijn er op www.
helmondvoorelkaar.nl nog ruim 100 hulpvragen en vacatures. 
Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan wijk-, taal-, kook- en 
kletsmaatjes, zoekt het Repaircafé handige handen en kun 
je aan de slag als activiteitenbegeleider bij de Zorgboog of 
Savant Zorg. Kijk eens welke vraag bij jou of een medewerker 
past. De organisatie roept bedrijven op om dit initiatief onder 
de aandacht te brengen bij hun medewerkers, bijvoorbeeld via 
intranet of hun nieuwsbrief.

Vrijwilligersborrel (online)
Om de bestaande vrijwilligers te ontmoeten en nieuwe 
vrijwilligers een kans te geven kennis te maken met andere 

vrijwilligers en organisaties, organiseren Helmondvoorelkaar 
en LEV Helmond op vrijdag 12 februari van 16.00 – 17.00 
uur de Vrijwilligers MixBorrel. Samen zal er gebrainstormd 
worden over hoe Helmond in 2021 het aantal vrijwilligers kan 
verdubbelen. Voor de online borrel gebruikt de organisatie 
een makkelijke tool waar je niets voor hoeft te installeren. Na 
aanmelding ontvang je in een mail een link waar je alleen maar 
hoeft aan te klikken. Alle vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers 
en iedereen die wel eens iets voor een ander doet, zijn van 
harte uitgenodigd.

Wil jij gefotografeerd of geïnterviewd worden  
of op de online borrel aanwezig zijn? Kijk op 
www.helmondvoorelkaar.nl/mensenmakenhelmond 
om je aan te melden.
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Helmond

Eindhoven

Someren 
Asten

Beek en Donk
Den Bosch

Deurne

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

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:

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

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

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

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

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

€ 150,- ex. btw* + € 110,- ex BTW 
(2 Hele pagina’s full colour)

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

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

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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Een heldere visie, een helder resultaat!Een heldere visie, een helder resultaat!

Specialist in schoonmaak

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.

Pieters BV
Ambachtweg 50
5731 AG Mierlo
info@pietersbv.nl
www.pietersbv.nl




