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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
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Online marketing bureau helpt
ondernemers op weg

Van underdog
naar winnaar
Op 12 oktober jl. ging het online marketing bureau The Underdog live. Het bureau bestaat al sinds 2010, maar opereerde al die tijd onder de naam Problemen Kwijt. “Wij zijn zelf als underdog begonnen en hebben de afgelopen elf
jaar een enorme groei doorgemaakt”, vertelt directeur-eigenaar Merijn Janssen. “We hebben nu al onze kwaliteiten
én activiteiten gebundeld en stellen die graag in dienst van ambitieuze ondernemers. We helpen ze om van underdog uit te groeien tot winnaar.”
Janssen begon in 2012 met het opzetten van leadgeneratie
platformen. Door middel van uitgekiende online marketingstrategieën wist Janssen de platformen in de top van Google te krijgen én te houden. Inmiddels mag Janssen zich met
diverse platformen toonaangevend noemen. “We hebben

dus een snelle groei doorgemaakt, met dank aan een goed
recept”, knikt Janssen. “We willen dat recept nu graag delen
met ondernemers die ook graag een snelle, maar duurzame
groei willen doormaken. Daarom hebben we ons bedrijf in een
nieuw jasje gestoken: The Underdog.”
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Merijn Janssen, eigenaar van marketing- en
salesbureau The Underdog.

Dromen waarmaken

Als online marketingbureau heeft The Underdog specialisten
in huis op het gebied van onder meer SEO, SEA, CRO, copywriting, sales, social media, development en design. “Die werken aan onze eigen producten en activiteiten, maar zetten zich
met veel toewijding en enthousiasme ook in voor projecten
van ambitieuze ondernemers”, vertelt Jansen. “Op die manier
willen we niet alleen onze expertise en ervaring, maar ook ons
succes breed delen. We weten hoe het moet en helpen dus
graag ondernemers hun dromen waar te maken.”

Goede koks

Janssen heeft recht van spreken. Hij zette vanaf 2013 vanuit
zijn Helmondse bedrijf maar liefst elf leadgeneratie platformen
op, waarmee hij in diverse branches binnen acht jaar uitgroeide
van underdog tot marktleider. De basis voor dat succes werd
gelegd met de platformen Beestjeskwijt.nl en Rioolprobleemkwijt.nl. Daarnaast heeft The Underdog met njojbrandstore.
nl ook een succesvol eigen e-commerce platform in beheer.
Merijn Janssen: “Zowel de recepten, de koks als de expertise in
het vinden én toepassen van de beste ingrediënten stellen we
als The Underdog graag ter beschikking aan anderen.”

Marketing- en saleskwesties

Hoe gaat dat dan in zijn werk? Janssen en zijn werknemers
worden vaak benaderd door mensen die met marketing- en
sales vraagstukken zitten. “Dan gaan we eens uitgebreid kennismaken”, vertelt Janssen. “Gaandeweg wordt wel duidelijk
waar de pijnpunten zitten en dan weten wij hoe we kunnen helpen. De ene keer is dat door het opzetten van een
platform, de andere keer door het inzetten van bijvoorbeeld
een SEO-marketeer, een CRO-specialist of een copywriter. Zij
zorgen er dan voor dat een in de basis goed online marketingplan daadwerkelijk uitgevoerd en verzilverd wordt.”

Duwtje in de rug

De markt waarin een potentiële klant van The Underdog
opereert, is daarbij niet eens van groot belang. “Als het gaat

over online marketing en sales, dan kunnen we een ondernemer vooruit helpen. De klanten waarvoor we nu actief zijn,
hebben zich al bewezen, maar komen even niet verder. Wij
geven dan een duwtje in de rug. Maakt niet uit in welke branche dat is. We vinden het juist heerlijk in alle soorten branches
actief te kunnen zijn, want ook voor ons is dat weer uitermate
interessant en inspirerend.”

Op de koffie

Merijn Janssen nodigt zichzelf uit bij alle bedrijven in Helmond
en omgeving die behoefte hebben aan hulp op het gebied van
online marketing en sales. “Ik kom graag eens koffie drinken”,
lacht hij. “En over zaken praten. Er is niks mooiers dan dat.
Kan best zijn dat we dan niet direct iets voor elkaar kunnen
betekenen, maar dat is niet erg. Wat in het vat zit verzuurt
niet en bovendien kun je door al dat netwerken mogelijk weer
andere partijen met elkaar in contact brengen. En wie weet
werkt het wel andersom en kunnen bedrijven juist óns helpen, maar op een heel ander gebied.” Janssen lacht. “Dus ja,
andersom kan ook hè! Koffie drinken en kennismaken aan de
Steenovenweg 19!”
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Thibo staat model voor The Underdog
Piet van Thiel begon in 1842 met het bedrijf dat anno 2021 Thibo heet. Bijna 180 jaar geleden begon het bedrijf als
spijkerfabriek. Nu staat er een hypermoderne totaalspecialist in hekwerk en toegangssystemen. “Maar we konden
nog wel een flinke slag maken op het gebied van online presentatie en sales”, zegt business unit manager Luuk
Verdonk. “Daarvoor riepen we de hulp in van The Underdog en dat heeft ons bepaald geen windeieren gelegd!”
“Thibo is pas sinds 2019 ook actief in de online sales, via de
webshop thibo-online.nl”, vertelt Luc Wechseler, marketing &
operations manager van The Underdog. “Luuk had daartoe
de hele online omgeving opgezet en in organisch opzicht al
redelijk doen groeien. Hij besefte evenwel dat er veel meer uit
te halen was en dus zocht hij naar een partner op het gebied
van online marketing die hem kon helpen een 100% groeidoelstelling te verwezenlijken.”
Luc Wechseler van The Underdog (rechts) en Luuk
Verdonk van Thibo (tweede van rechts) in overleg
met online marketingspecialisten van The Underdog

Regie in handen
Business unit manager Luuk Verdonk van Thibo
is bijzonder te spreken over de samenwerking
met The Underdog. “Los van het behalen van
onze doelen was het voor ons een vereiste om
onze eigen kennis op het gebied van online
sales en marketing te kunnen vergroten. Dat
heeft grandioos uitgepakt. Niet alleen staat
er nu een uitstekend online verkoopapparaat,
maar regelmatig overleg met de specialisten van
The Underdog en maandelijkse SEO- en SEArapportages met adviezen-op-maat zorgen ervoor
dat we blijven groeien. Niet alleen qua omzet,
maar ook in kennis. Precies zoals we ons dat
wensten!”

Omzet verdubbeld

Leren vissen

Alle optimalisaties brachten al in het eerste jaar het
gewenste resultaat. “We hebben samen de omzet van
thibo-online.nl kunnen verdubbelen ten opzichte van 2020”,
aldus Wechseler. “Daar was het Thibo natuurlijk allemaal om
begonnen en daar hebben wij als The Underdog dus ook alles
op ingericht. Al bij al mag je zeggen dat Thibo voor ons een
model klant is. Op deze manier willen we graag samenwerken
met bedrijven.”

Verdonk wilde namens Thibo geen vis kopen, maar leren
vissen. Wechseler lacht: “Zo kun je dat uitleggen. Luuk wilde
niet dat wij de online marketing van hem zouden overnemen,
maar dat we hem en zijn team zouden leren hoe het zelf te
doen. Kennisoverdracht dus. En dat is precies de vorm van
samenwerking die wij als online marketing bureau beogen,
want op die manier kun je elkaar steeds blijven versterken.
Luuk komt vaak met nieuwe vraag- en doelstellingen en daagt
ons zo uit om met oplossingen te komen.”

Hogere conversie

The Underdog begon aan de klus bij Thibo met een grondige analyse. De eerste stappen naar succes werden gezet met
het optimaliseren van Google Analytics metingen en het
verbeteren van de SEA-, CRO- en SEO-resultaten. “We
herstructureerden het Google Ads account en stelden een
andere biedstrategie in”, geeft Wechseler als voorbeeld.
“Ook adviseerden we om de Shopping campagnes om te zetten naar Smart Shopping en om producten te optimaliseren
via Channable. Verder stond het optimaliseren van website
pagina’s steeds centraal, hetgeen tot een betere conversie
moest leiden.”

Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
Tel.nr.: 0492 729 830
E-mail: info@the-underdog.nl
www.the-underdog.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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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

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

Jaguar F-Type 3.0 V6 Coupé AWD Automaat
Alle technologie in de Jaguar F-TYPE is er op gericht om uw rit veilig en
gemakkelijk te laten verlopen. Dit mooie exemplaar uit 2016 heeft 54818
kilometer op de teller staan. De zescilinder benzinemotor en de automatische
transmissie maken het rijden met deze auto tot een waar feest. Heeft u vragen
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 59.950,-

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
3
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

54.818 km
2016

Renault Espace 1.8 TCe Intens 7p. Automaat
Alles aan deze MPV is ruim. Het aantal zitplaatsen, de royale instap, het aantal
toepassingsmogelijkheden… De ideale gezinsauto! De aandrijving van deze
Renault wordt verzorgd door een viercilinder benzinemotor en een automatische
transmissie. 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:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

41.640 km
2019

€ 38.950,-

incl.btw

Mercedes-Benz B-klasse 180 Urban Automaat
Het premiumgevoel dat deze Mercedes-Benz B-klasse u geeft, is het gevolg
van ver doorgevoerde kwaliteit in ieder facet. De uitgekiende techniek, de
gedistingeerde vormgeving, het hoge afwerkingsniveau, het benadrukt allemaal
het hoge niveau van deze auto. 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!

€ 24.950,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

43.137 km
2017
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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, Autoschade Helmond
en Carcleaning Helmond.

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

Audi Q2 30 TFSI Design
Volop ruimte voor uw gezin in deze Audi Q2. Hij is uit 2019 en er staat 648
kilometer op de teller. Deze SUV wordt aangedreven door een krachtige
driecilinder benzinemotor. 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!

€ 30.950,-

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

incl.btw

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

648 km
2019

Volvo V40 1.5 T2 Kinetic Automaat
Met een auto als deze Volvo V40 komt u absoluut goed voor de dag. Deze auto
komt uit 2016. De krachtige benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een
automatische transmissie. 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:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

79.718 km
2016

€ 17.850,-

incl.btw

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style
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!

€ 56.895,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

fuel.B,E
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

5 km
2021
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FINANCIËLE COLUMN
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. Jan de Beer van De Beer Risicoadvies &
Verzekeringen heeft deze keer de pen in handen.

Wie is verantwoordelijkheid voor de verzekering?

Bij wie ligt het risico voor
zonnepanelen?
Jan de Beer van De Beer Risicoadvies & Verzekeringen krijgt deze vragen regelmatig en zet de belangrijkste
aandachtspunten op een rij. Omdat er gezien de energietransitie steeds meer gebouwen worden voorzien van
(dure) zonnepanelen (PV-installaties) die een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen is het belangrijk om na te
gaan welke verzekeringsmogelijkheden er zijn en wat hiervoor de voorwaarden zijn.
Ten eerste is het belangrijk om vast te stellen wie de eigenaar
is van de PV-installatie. Dit om vast te stellen wie de verzekeringsplicht heeft. Hoe zit dat?
Pandeigenaar
Heeft de pandeigenaar de PV-installatie aangeschaft? Dan is de
pandeigenaar hiervoor verantwoordelijk.
Huurder
Als de huurder de PV-installatie zelf heeft aangeschaft? Dan is
het mogelijk dat door *1 natrekking de verhuurder ook eigenaar
van de zonnepanelen wordt. De pandeigenaar heeft dan de verantwoordelijkheid voor de PV-installatie, terwijl dit systeem niet
door hem of haar is aangeschaft. Het is raadzaam een ‘recht van
opstal’ op te nemen, zo wordt deze situatie voorkomen.
Energieleverancier is eigenaar
Wanneer het energiebedrijf een dak gebruikt als productiemiddel, gaat de geproduceerde stroom rechtstreeks naar het
elektriciteitsnet. De energieleverancier sluit een overeenkomst
met de eigenaar of bewoner, waarin het ‘recht van opstal’ op
het dak van de woning is vastgelegd. Bij huurwoningen zal dit
opgenomen moeten worden in de huurovereenkomst. Met het
‘recht van opstal’ wordt de situatie, zoals beschreven bij natrekking, voorkomen.
Investeringsmaatschappij is eigenaar
Ook investeerders kunnen eigenaar zijn van PV-installaties. Deze
investeerders houden zich veelal bezig met lease of verhuur van
PV-systemen, waarbij de gebruiker zelf geen investering hoeft te
doen. De investeringsmaatschappij sluit dan een overeenkomst
met ‘recht van opstal’. De eigenaar van het dak krijgt een financiële compensatie in de vorm van een lager verbruik of vergoeding in geld. Een gedeelte van de energieopbrengst wordt door
de investeerder gebruikt voor de aflossing van de financiering.

Verhuur van daken
Sommige bedrijven huren, net als investeringsmaatschappijen, daken van particulieren en bedrijven voor het plaatsen van
PV-installaties. Huurcontracten voor deze zogeheten dakhuur
worden afgesloten in de vorm van opstalovereenkomsten. De
opstalnemer (en stroomproducent) verkrijgt met het ‘recht van
opstal’, de toestemming van de eigenaar van het gebouw om
een PV-installatie te installeren, exploiteren en onderhouden. Er
staat logischerwijs een financiële vergoeding/huur tegenover
voor de gebouweigenaar. De opstalnemer stelt zich aansprakelijk voor schade die door het opstalrecht ontstaat.
De PV-installatie betreft niet alleen de zonnepanelen op het dak,
maar ook de draagconstructie, bekabeling en omvormers. Het
opstalrecht wordt dus ook verkregen voor deze bijkomende
onderdelen die (deels) in het pand worden gerealiseerd. In een
huurcontract kunnen erfdienstbaarheden worden opgenomen
die de rechten van de opstalgever en opstalnemer beperken of
verruimen.
Opstalrecht in overeenkomsten
Meestal gaat het opstalrecht in werking wanneer een huurder
van een dak een PV-installatie plaatst. Zonder ‘recht van opstal’
zou de installatie door natrekking (opstal)eigendom worden van
de eigenaar van het onderliggend onroerend goed.

Zonnepanelen van derden

Als installaties van derden op een dak worden geplaatst, moet
de huis- of pandeigenaar rekening houden met de volgende
aandachtspunten:
• Meestal wordt het eigendomsbelang verzekerd. De huis- of
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herbouwwaarde het uitgangspunt. Daarnaast kunnen in een
inboedelverzekering uitsluitingen zijn opgenomen die niet van
toepassing zijn binnen een opstalverzekering.
Schadeoorzaken
Zonnepanelen zijn in basis verzekerd tegen brand, bliksem, inductie en natuurschade zoals storm, hagel en sneeuw. In de
praktijk komen ook onzichtbare schades voor die de prestaties
van de installatie negatief kunnen beïnvloeden, zoals microcracks veroorzaakt door hagel.
Soms is het moeilijk om de schadeomvang vast te stellen, omdat
de precieze oorzaak lastig te achterhalen is. Zijn de microcracks
door hagel of tijdens het plaatsen van de installatie ontstaan?
Diefstal
Ook het diefstalrisico mag niet onderschat worden. Bij installaties die op de grond geplaatst zijn, neemt diefstal van bekabeling toe. Ook diefstal van panelen en omvormers komt voor,
maar de locatie en bereikbaarheid van de zonnepanelen spelen
een belangrijke rol.
Bliksem
De aanwezigheid van een PV-installatie vergroot het risico op directe blikseminslag niet. Wel is er schade mogelijk door inductie
die ontstaat door een nabije bliksemontlading. Is een gebouw
voorzien van een bliksemafleiderinstallatie? Dan is het vaak
noodzakelijk dat de PV-installatie aan deze bliksembeveiliging
wordt gekoppeld.

pandeigenaar moet zich er wel van bewust zijn dat de installatie ook schade kan veroorzaken aan het gebouw, de omgeving en de mensen.
• Duidelijke afspraken maken tussen de huis-of pandeigenaar
met de eigenaar van de PV-installatie over schade aan het
gebouw bij montage en onderhoud kunnen nuttig zijn. Het
is mogelijk dat schade niet verzekerd is wanneer derden (de
ondernemer/installateur) aansprakelijk worden gesteld.
• Niet alle dakconstructies zijn voldoende sterk voor deze extra
belasting.
• Zonnepanelen kunnen leiden tot een gewijzigd risico, waarbij
er vaak een plicht is om dit te melden aan de verzekeraar

Tot slot is het belangrijk dat u bij plannen voor het aanleggen
van een zonnepaneleninstallatie contact opneemt met mij of
uw verzekeringsadviseur of verzekeraar. Verzekeraars kunnen,
afhankelijk van de situatie, aanvullende eisen aan de installatie en het dak stellen. Dit om te voorkomen dat er later (dure)
voorzieningen moeten worden getroffen om het pand en de
bijbehorende onderdelen verzekerbaar te houden.
*1 Van natrekking is sprake wanneer een zaak een bestanddeel
is gaan vormen van een andere zaak. De ene zaak is dan “opgegaan” in de andere zaak en zij vormen samen een geheel.
Bron: Brochure Zonnepanelen Verbond van Verzekeraars.

Verzekeringsmogelijkheden

PV-installaties kunnen verzekerd worden middels een opstal- of
inboedelverzekering. Dit hangt af van het feit of degene die de
PV-installatie aanschaft ook de huis- of pandeigenaar is. Daarnaast zijn er steeds meer verzekeraars die een specifieke dekking
bieden voor zonnepanelen, waarbij ook opbrengstverliezen na
schade zijn meeverzekerd.
Er zijn verzekeraars die specifieke voorwaarden stellen om PVinstallaties en de gebouwen, goed te kunnen verzekeren. Voordat er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen (en/of hiervoor
subsidie wordt aangevraagd), is het verstandig om vooraf te
informeren bij mij of een verzekeraar over de voorwaarden en
preventie-eisen.
Schadevergoeding
Wanneer de PV-installatie is verzekerd binnen een inboedel- of
opstalverzekering, zal vaak ook de vergoeding bij schade gebaseerd zijn op basis van deze verzekering. Bij een inboedelverzekering kan het zijn dat de nieuwwaarde vergoed wordt
op basis van de nieuwwaarderegeling met uiteindelijk een dagwaardevergoeding. Bij een gebouwenverzekering (opstal) is de

DE BEER
risicoadvies & verzekeringen

De Beer Risicoadvies & Verzekeringen
Vlamovenweg 2
Brainport Human Campus
5708 JV Helmond
Jan de Beer 06 55 27 11 54
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TE KOOP / TE HUUR
Schootense loop 2 Helmond

Koopprijs nader
overeen te komen

Op een prachtige locatie (hoek Schootense Loop / Hortsedijk) gelegen zeer 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 58 m²
Totaal VVO Circa 1.220 m²

Parkeerplaatsen:

Voldoende (ca. 20 plaatsen) parkeermogelijkheden op eigen terrein en vrij
parkeren in de directe omgeving.

Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid:

De bereikbaarheid van het object is zowel met eigen vervoer als met
openbaar vervoer goed. De A270 centrum Helmond – centrum Eindhoven
ligt vlakbij.

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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TE KOOP
Steenovenweg 15 Helmond

Koopprijs nader
overeen te komen

Dit tijdloze kantoorgebouw is gebouwd als farmaceutisch laboratorium en is opvallend
gunstig gelegen op Businesspark “Groot Schooten” te Helmond. Op het Businesspark
zijn gerenommeerde bedrijven gevestigd zoals Driessen HRM, TNO, Automotive
Campus, OPI, E-quest, Savant, ABAB accountants, Nico Berkers, Black & Colors en
Kuipers Installaties.
Oppervlakte:

Kantoor/laboratoriumruimte
(begane grond) 715 m² VVO
Kantoor/laboratoriumruimte (1e etage)
705 m² VVO m²

Parkeerplaatsen:

Er zijn 14 parkeerplaatsen op
eigen terrein aanwezig.

Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid:

Businesspark ‘Groot Schooten’ is goed bereikbaar met de auto via de
N270 (Eindhoven-Venray).
Via de A270 zijn vele uitvalswegen makkelijk bereikbaar.

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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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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Je gaat anders naar de stad kijken

Gedichtenwandeling
Helmond vernieuwd

Op 25 november vindt een ook een stadswandeling plaats. Dit wordt georganiseerd vanwege de maand Nederland Leest. Stadsgids Ruud Hakvoort loopt met geïnteresseerden langs de vele gedichten in Helmond centrum.
Laat je verrassen door de vele mooie gedichten en dichtregels die in de stad te vinden zijn. Sommige zijn groot
en opvallend en andere zijn echt verborgen schatten. Je gaat anders naar je stad kijken. Dit is ook een mooi onderdeel van een personeelsuitje en op een ander moment te regelen. Vooraf aanmelden bij de Bibliotheek is gewenst. In een mooie wandelroute langs monumentale en industriële panden loopt de nieuwste wandelroute van
Helmond: de Gedichtenwandeling. Deelname kost 7 euro. Elke deelnemer krijgt ook het nieuwe routeboekje van
de Gedichtenwandeling (t.w. van €2,50) mee naar huis. Start bij ingang VVV / Bibliotheek Helmond aan de Piet
Blom zijde. De route is ongeveer 4,5 km. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

donderdag 25 november 2021
van 13:30 tot 15:00
Locatie: Centrum Helmond
Arrangement € 7,00
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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!
U bent van harte welkom! De koffie staat altijd klaar!

Noo
5705 rddijk 3
CX
T: 049 Helmond
2E: inf
o@gs 700250
autom
otive.
nl
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Hoezo herstel van dienstverband?
We hadden toch een vaststellingsovereenkomst gesloten!
Het gebeurt regelmatig. Werkgever en werknemer hebben een conflict gekregen vanwege het functioneren van
de werknemer en komen tot de conclusie dat het beter is om afscheid van elkaar te nemen. Partijen kiezen ervoor om elkaar niet te gaan bevechten bij de kantonrechter, maar komen een vaststellingsovereenkomst overeen
waarin de voorwaarden worden opgenomen voor deze beëindiging. Eind goed al goed, zou je zeggen. Maar is
dat in alle gevallen zo, of moet je toch nog rekening houden met sommige risico’s?
In een vaststellingsovereenkomst is vrijwel altijd de standaardbepaling opgenomen dat partijen zich over en weer
niet negatief zullen uitlaten over elkaar. Vaak wordt gedacht
dat dit een ‘wassen neus’ is en dat overtreding hiervan door
een negatieve uitlating over de werknemer niet zoveel kwaad
kan.
Een recentelijke uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden laat echter zien dat deze bepaling zeker geen ‘wassen
neus’ is en wel degelijk serieus moet worden genomen. Het
Gerechtshof heeft beslist dat de vaststellingsovereenkomst
die tussen een werkgever en een werknemer was gesloten
wordt ontbonden, omdat de werkgever zich negatief over
de werknemer had uitgelaten terwijl dit in de beëindigingsovereenkomst was verboden. Dit kostte de werkgever bijna
€ 300.000,-. Wat was het geval?

De loslippige werkgever

De werknemer was werkzaam als psychiater en er waren veel
klachten over de manier waarop hij zijn werkzaamheden uitoefende. Deze klachten kwamen van patiënten en van medewerkers. Uiteindelijk bleken de klachten zodanig dat werkgever de beslissing heeft genomen om afscheid te nemen van

de werknemer. Na lange onderhandelingen hebben partijen
een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin werd afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigde.
De gang van zaken binnen de kliniek waar de werknemer
werkzaam was, was zo zorgwekkend dat hierover een documentaire werd gemaakt door een televisieomroep. In deze
documentaire werden misstanden uitgebreid besproken en
dat de werknemer hierin een grote rol speelde. De voormalige werkgever heeft voorafgaand aan de uitzending gereageerd richting de omroep die de documentaire uitzond en
daarbij aangegeven dat hetgeen in de reportage werd getoond (inclusief de rol van de werknemer), gelijk is aan wat
zij zelf ook had geconstateerd en dat de betreffende werknemer gezien zijn grote rol bij de problemen was ontheven van
zijn taken. Het staat dan ook voldoende vast dat de werkgever zich negatief heeft uitgelaten over de werknemer.
De werknemer was er ondertussen in geslaagd om een nieuwe werkgever te vinden. In de arbeidsovereenkomst met
deze werkgever was een proeftijd opgenomen. Omdat de
documentaire veel stof deed opwaaien, werd hiermee binnen de organisatie van de nieuwe werkgever bekend hoe
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werd gesproken over de werknemer. Dit was reden voor de
nieuwe werkgever om de arbeidsovereenkomst in de proeftijd te beëindigen.

wordt aangegaan vanwege deze mededeling van de werkgever. Ook daarbij geldt dat de bewijslast wel altijd ligt bij
degene die stelt dat de ander zich negatief heeft uitgelaten.

Ontbinding beëindigingsovereenkomst

Hoewel het dus niet zo is dat standaard grote gevolgen zijn
verbonden aan het overtreden van een bepaling in de vaststellingsovereenkomst, is het van groot belang dat als u in
een beëindigingsovereenkomst afspreekt dat u en de werknemer zich niet negatief over elkaar uitlaten, u dat ook daadwerkelijk niet doet. En of de werknemer in het gelijk wordt
gesteld of niet, u wilt ook niet weer geconfronteerd worden
met de werknemer en met eventuele kosten die u moet maken in een eventuele juridische procedure. Voorkomen is immers beter dan genezen!

De werknemer heeft hierop aan de werkgever gemeld dat
hij de vaststellingsovereenkomst ontbond, vanwege het feit
dat de werkgever zich niet had gehouden aan haar verplichtingen uit die overeenkomst, te weten het beding om zich
niet negatief over elkaar uit te laten. Werknemer heeft zich
daarnaast ook per direct beschikbaar gehouden voor het verrichten van zijn werk met ingang van de datum waarop hij de
vaststellingsovereenkomst heeft ontbonden, omdat door de
ontbinding van de vaststellingsovereenkomst geen einde zou
zijn gekomen aan de arbeidsovereenkomst. Die was immers
beëindigd door middel van de vaststellingsovereenkomst.
De werkgever is niet ingegaan op de eisen van de werknemer
en heeft hem (uiteraard) niet toegelaten tot het werk. Werknemer heeft hierna in een procedure om loondoorbetaling
gevorderd en de werkgever heeft daarbij de rechter gevraagd
de arbeidsovereenkomst te ontbinden, voor zover deze nog
zou bestaan. Zonder nu in te gaan op de precieze juridische
onderbouwing, kwam het oordeel van het Gerechtshof erop
neer dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding
moest betalen van ongeveer € 300.000,-. Een hele dure les
voor de werkgever om niet te zwijgen, terwijl dat wel was
afgesproken.
Maar betekent dit nu dat iedere overtreding van een bepaling in de vaststellingsovereenkomst direct (grote) gevolgen
heeft voor degene die dat doet? Ik kan u geruststellen: nee
dat betekent dit niet. Maar wat betekent het wel en wanneer
gaat dit een rol spelen?
Allereerst moet voor ontbinding van de vaststellingsovereenkomst wel sprake zijn van een zodanige tekortkoming van
de overeenkomst dat deze een ontbinding rechtvaardigt. In
de kwestie bij het Gerechtshof was dit overduidelijk het geval. De werkgever heeft de werknemer op nationale televisie
volledig afgebrand en dit had ook grote (financiële) gevolgen
voor de werknemer. Daarmee staat wel vast dat aan deze
voorwaarde is voldaan en hoefde er ook geen discussie meer
te volgen over de vraag of sprake was van ‘negatief uitlaten’.
En omdat de werkgever zich in het openbaar had uitgelaten
was het voor de werknemer ook geen enkel probleem om
hiervan bewijs te leveren.
In het algemeen zal dit echter niet direct aan de orde zijn
als in een gesprek met een derde wordt gesproken over het
waarom van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
met de werknemer. Allereerst zal de werknemer hiervan
überhaupt wetenschap moeten hebben en zal hij moeten
bewijzen dat sprake is geweest van een ´negatief uitlaten´.
Dat zal alleen het geval kunnen zijn als uw gesprekspartner
dit meedeelt aan de werknemer.
Daarnaast zal dit ook niet direct (grote) gevolgen hebben
voor de werknemer. Dat wordt natuurlijk anders als dit
wordt gemeld aan een mogelijke toekomstige werkgever en
er komt vast te staan dat geen nieuwe arbeidsovereenkomst

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus
ook voor advies over en het laten opstellen van
een vaststellingsovereenkomst, 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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RVS Finishing

Bouwschadeherstel

coaten

Wij staan altijd voor u klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de finishing 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
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
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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.

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

Diensten
Van Dorp biedt een totaalpakket aan technische diensten. Met een team van ervaren en betrokken
medewerkers wordt alle techniek in gebouwen zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Bij alle
diensten staan duurzaamheid en besparing op natuurlijke bronnen als elektriciteit, gas en water centraal.
Naast alle gebouwgebonden disciplines zoals Technisch beheer, Energieconcepten, Brand- en inbraakbeveiliging, heeft Van Dorp ook nog een aantal specials zoals Grootkeukens, Railinfra en Zwembaden.
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Alles ‘op slag’ geregeld!
Zakelijke opslagruimte nodig?
Huur jouw opslagbox bij GW Storage
Documenten of archief
Winkel- of handelsvoorraad
Kantoorinventaris
Zeer aantrekkelijke prijzen

NIEUW IN
D
N
O
M
L
E
H

24 uur per dag videobewaking

De eerste drie maanden

25% korting!

www.gwstorage.nl | Hortsedijk 81 b | Helmond
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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

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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Meer reuring, minder zichtbare leegstand en meer
lokale initiatieven in de binnenstad

Creatieve wandeling van
VOLOP Helmond vraagt
om lokale creatieve ideeën
Kom jij ook naar De Creatieve Wandeling op 25 november om samen ideeën op te halen om de leegstaande panden in te vullen met leuke lokale initiatieven? Want leegstand daar wordt niemand blij van toch?
Misschien heb je zelf wel een goed idee of concept en ben je op zoek naar de mogelijkheid om dat uit te proberen? Of ken je anderen mensen die dit zeker niet willen missen? Iedereen is welkom en kan meedenken aan een
ondernemender Helmonds centrum.
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Heb je 25 november tijd da ben je welkom om aan
te sluiten. De tocht start om 13.45 bij café Lokaal
42 op de markt in Helmond. Om 14.00 uur start het
programma met een welkomstwoord door wethouder
Erik de Vries en een introductie van VOLOP Helmond.
Daarna gaat de groep, onder begeleiding van een
gids, de stad in. Het is tevens een goed moment om
te netwerken en om samen ideeën te sparren. Na
de wandeling treffen we elkaar weer in café Lokaal
42. Daar kunnen ideeën worden gepitcht en wordt
afgesloten met een borrel.

Maruja Guttierez, Projectleider VOLOP Brabant

Kick-off
Samen met de stichting VOLOP Brabant starten de gemeente
Helmond en Helmond Marketing het project VOLOP Helmond.
Door samen te werken met lokale pandeigenaren, makelaars
en ondernemers wil VOLOP Helmond lokale initiatieven een
podium bieden in leegstaande panden. Een prachtige kans
voor lokale, culturele, maatschappelijke en sociale initiatieven
om het centrum van Helmond aantrekkelijker te maken.

Ondertussen is VOLOP Helmond druk bezig met de
voorbereidingen en worden de eerste contacten gelegd met
pandeigenaren en relevante organisaties. Linda Haverkamp,
centrummanager: “Het moet echt een Helmondse versie
worden van VOLOP. Dus betrekke we iedereen die hiervoor
openstaat. Op 25 november starten we met de kick-off.”
Deze kick-off is de Creatieve Wandeling. Het programma
begint met een uitleg over VOLOP Helmond, gevolgd door
een fysieke wandeling langs leegstaande panden en een
gezamenlijke sessie. Tijdens deze sessie worden de eerste
ideeën met elkaar besproken, mensen aan elkaar gekoppeld
en zal de eerste kennismaking met vastgoedeigenaren
en makelaars plaatsvinden. Alle potentiële initiatieven,
pandeigenaren, inwoners en overige betrokkenen zijn van
harte welkom bij deze wandeling.

Linda Haverkamp, Projectleider VOLOP Helmond

Voordelen voor alle partijen

In de werkwijze van VOLOP Helmond worden allereerst
pandeigenaren en initiatiefnemers bij elkaar gebracht. Samen
zoeken ze naar een overeenkomst waar alle partijen voordeel
bij hebben. De initiatieven worden zorgvuldig geselecteerd.
Ze gaan niet concurreren met de bestaande ondernemers,
maar zijn een aanvulling op het overige winkelaanbod. Een
aantrekkelijke stad is immers belangrijk voor alle partijen.
VOLOP Helmond ondersteunt de initiatieven om een concreet
en haalbaar plan te maken. “Vaak lopen mensen al langer
rond met een idee, maar zit het nog enkel in hun hoofd.
Wij stimuleren en helpen ze om dat op papier te zetten.
Zodra het plan rond is en getoetst, stellen we hen voor bij
vastgoedpartijen en begint de bemiddeling”, vertelt Maruja.
Linda vult aan: “Op deze manier helpen we onze eigen lokale
initiatieven, kunnen we ze verbinden aan de juiste partijen
en werken we samen aan een bruisende en gastvrije stad”.

Enthousiast geworden? Je kunt je aanmelden bij Linda
Haverkamp door een mail te sturen naar
linda@volophelmond.nl.
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Oprecht betrokken
Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81
5707 LC Helmond
T 0492-543093
Mob Erik 06 - 21 42 57 72
Mob Roel 06 - 46 07 65 58
info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl
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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Helmond Sport en Royal Swinkels
Family Brewers verlengen
partnership tot maar liefst 2026
Helmond Sport is bijzonder trots om bekend te kunnen maken dat Royal Swinkels Family Brewers het partnership tot maar liefst 2026 heeft verlengd. De familiebrouwer, tot 2018 opererend onder de handelsnaam Bavaria,
is sinds de oprichting van Helmond Sport in 1967 verbonden aan Onze Club. Meer dan een halve eeuw geleden
waren de reclameborden van het zelf in 1719 te Lieshout opgerichte bedrijf al te zien op Sportpark De Braak. De
oudere supporters van Helmond Sport zullen ook nooit de aanblik van de Bavaria-bierwagens vergeten die de
grasmat opreden bij de viering van de promotie naar de eredivisie in 1982.
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Helmond Sport presenteert
Ocean Cloud Group als nieuwe
rugsponsor op wedstrijdshirts
Voor de komende 2,5 jaar heeft de Ocean Cloud Group, gespecialiseerd in het transport van vloeibare
levensmiddelen met vestigingen in Nederland, België en Duitsland, zich verbonden aan Helmond Sport. Meer info:
www.oceancloudgroup.com.
Ocean Cloud Group zal vanaf morgen in het bekerduel met
FC Groningen zichtbaar zijn als partner op de achterzijde van
de wedstrijdshirts. Daarnaast is Ocean Cloud Group bij thuiswedstrijden ook zichtbaar door diverse reclame-uitingen in het
SolarUnie Stadion.
Eigenaar van Ocean Cloud Group Roland Joosten: “Als geboren Helmonder geloof ik in de manier waarop Helmond Sport
zich wil gaan manifesteren nu en in de toekomst. Helmond
Sport is een partner waarmee wij ons kunnen identificeren en
tevens de naamsbekendheid van de Ocean Cloud Group kan
vergroten.”

De visie van beiden kent veel raakvlakken waarbij beweging en
bewust omgaan met gezondheid belangrijke elementen zijn.

Shirtsponsor

Commercieel manager Antoine Beije: “Dit seizoen is Ocean
Cloud Group ingestapt als lid van onze Business Club. Binnen
een paar maanden maken ze nu al de stap naar het shirtsponsorschap.
Fijn dat dit bedrijf vertrouwen heeft om op deze manier de
naamsbekendheid te vergroten. Samen zijn we onderweg
naar iets heel moois.”
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Heel Helmond Sport,
niet zomaar een leus
Het mag de voetballers in dit nieuwe seizoen dan nog niet zijn gelukt om ondanks prima veldspel en vele doelkansen het evenredige punten binnen te halen, dat doet geen afbreuk aan het vertrouwen dat er een mooie toekomst
gloort met de totstandkoming van Sport- en Beleefcampus De Braak. Met dank aan de vele bedrijven die de club
daarbij ondersteunen. Helmond Sport mocht weer een aantal nieuwe sponsoren welkom heten. De spotlights zijn
uiteraard altijd gericht op de voetballers maar op de achtergrond gebeurt dus ook van alles.

Informatiebijeenkomst

Voorafgaand aan de wedstrijd Helmond Sport tegen Jong FC
Utrecht organiseerde de club voor haar zakelijke partners een
informatiebijeenkomst. Voorzitter Philippe van Esch dankte
alle bedrijven die opnieuw hun steun hebben toegezegd.
De nieuwe partners werden van harte welkom geheten. De
stand van zaken betreffende de nieuwbouw van de Sport- en
Beleefcampus werd geschetst. Ook werd aandacht besteed
aan de sportieve ontwikkelingen en de samenwerking met KV
Mechelen.

Heel Helmond Support

Speciale aandacht was er voor de Stichting Heel Helmond Support, zes sponsoren die onder het motto ‘nie klagen maar de
schouders eronder zetten’ de club ondersteunen met middelen
en met het organiseren van evenementen. Denk aan o.a. de
overname van het restaurant met ‘Helmondse Chefs on tour’,
de Pop-Up Store in de Elzas Passage en de crowdfundingactie
voor de Jeugd Academy. Als dank daarvoor bood Philippe van
Esch aan deze zes supersupporters een lijst met foto’s van de
activiteiten die de stichting organiseert in samenwerking met
de club.

31

Het Helmondse BusinessClubTeam bestond uit Kenneth Smit, Guus Berkers (E-Quest), Jop Boetzkes (Deftige Aap)
Raphic Rademaker (E-Quest), Pim Nellen (JVDI), Erik Jansen (Peelland Advocaten), Pieter Willemse , Theo van Ool
(Blont Holding), Jamel Tijani (A2Media), Sam Strijbosch (Helmond Sport), Bas van Donselaar (Helmond Sport), Jarreau
Langermans (E-Quest), Mark Mooijekind (Lavans), Thong Choi (E-Quest) en Wing Choi (E-Quest)

Voetballende sponsoren

Als ‘voorprogramma’ van de ontmoeting VVV Venlo – Helmond Sport werd een wedstrijd georganiseerd tussen de Business Clubs van beide verenigingen. Coach van het team van
Helmond Sport was commercieel manager Antoine Beije.
In zijn selectie twee oud-spelers van het eerste elftal van Helmond Sport te weten keeper Pieter Willemse en middenvelder

Sam Strijbosch. Strijbosch, momenteel in dienst van Helmond
Sport als medewerker Marketing & Communicatie, zorgde
voor de assist waaruit Jamel Tijani de openingstreffer maakte.
De prima spelende Guus Berkers (bij SV Lierop noemen ze hem
Guus Weghorst) zorgde voor de 0-2 en de 1-3. Maar net als
meerdere malen bij de ‘echte’ voetballers ging het mis in de
slotfase en wonnen de Venlonaren met 3-4.

te inspireren en motiveren dat alles mogelijk is in het leven. Zijn
stichting werd en wordt ondersteund door diverse bedrijven
die hem in een mooi filmpje hun vertrouwen in zijn capaciteiten uitspraken. Niels maakte dat vertrouwen méér dan waar
door met zijn dubbelpartner Sam Schröder Olympisch goud te
behalen in de quadcategorie van het rolstoeltennis en individueel de bronzen medaille bij de quads in de wacht te slepen.
Een voorbeeld voor ons allen.

Huldiging Paralympiër Niels Vink

Op 14 september stelde Helmond Sport met veel plezier het SolarUnie Stadion beschikbaar voor de Stichting Niels on Wheels.
Deze stichting is in het leven geroepen om de droom van Helmonder Niels Vink, namelijk deelnemen aan de Paralympische
Spelen 2021 in Tokyo, uit te laten komen. Die droom is inmiddels uitgekomen en hoe! Niels op zijn beurt zet zich met zijn
stichting in om heel veel andere kinderen met een beperking

www.helmondsport.nl
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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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SWAP

Unieke LED inbouwspot, prachtige uitvoering voorzien van LED lichtbron die geweldig LED licht geeft
maar waarvan de LED lichtbron gelukkig niet zichtbaar is.Leverbaar in vele kleuren en afmetingen.
N Light BV
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

J. van de Vrande Bedrijfskleding

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

Kanaaldijk ZW 9a

5706 LD Helmond 0492 53 79 41

www.onlinebedrijfskleding.nl
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C.V.E.
BEVEILIGING

Waar mensen zijn is toezicht nodig
De zekerheid dat dit goed gebeurt, geeft u een veilig gevoel. Die zekerheid
leveren wij u. Welkom bij CVE beveiliging, uw allround partner in beveiliging.
Ons dienstenaanbod is breed. Toch zijn het niet onze diensten, maar onze
mensen die het verschil maken. Mensen met tact, bovengemiddelde sociale
vaardigheden, hart voor hun vak en daarom ook continu bedacht op het
onverwachte. Ze zijn in bezit van de benodigde beveiligingsdiploma’s evenals een EHBO- en reanimatiediploma - en gedreven om hun kennis via
scholing op peil te houden.
Wij zijn gespecialiseerd in de volgende diensten:
Objectbeveiliging
Winkelsurveillance
Mobiele surveillance
Receptiediensten
Evenementenbeveiliging
Neem contact met ons op!
Gelicentieerd. Wij beschikken over de juiste kennis in huis
Beveiligd. Wij staan garant voor maatwerk beveiliging
100% ontzorgd. Met onze beveiligingsdiensten bent u volledig ontzorgd

CVE beveiliging | Half Elfje 8 5711 | ES Someren
www.cve-beveiliging.nl | 06 - 10 81 05 75
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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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Verdacht voertuig rijdt terrein op
”Via de camera houd ik al enige tijd een auto met lichten aan in de gaten. Wanneer een vrachtwagen aankomt en
de poorten van bedrijf........ openen, schiet de auto voor de vrachtwagen door het terrein op. Mobiele surveillant
had ik al aangestuurd en is snel ter plaatse. Mobiele surveillant volgt de auto, weet die tot stoppen te krijgen
en spreekt inzittenden aan. Chauffeur blijkt bij betreffende bedrijf te werken en werd opgehaald door partner.
Verhaal klopt.”
Je las hierboven een van de (dagdagelijkse) meldingen
van onze cameraobservant, die live toezicht houdt in de
nachtelijke uren op onze bedrijventerreinen. In samenwerking
met mobiele surveillanten en waar nodig de politie zorgen ze
voor een grote preventieve werking op gebied van veiligheid.
We werken daarvoor samen met onze beveiligingspartner
Animale Beveiliging/Klaassen Total Security.

Houden we jouw bedrijf al in de gaten?

Steeds meer ondernemers op de bedrijventerreinen doen mee.
Zorg dat ook jij er niet alleen voor komt te staan!

Voordelen collectieve beveiliging
• Vermindering van risico op inbraak, vandalisme of
brandstichting
• Preventie, vroegtijdige signalering en adequate actie
• Vast beveiligingsteam; bekend met bijzonderheden &
dreigingen in het gebied
• Optie: razendsnelle alarmopvolging door permanente
aanwezigheid op de bedrijventerreinen

Maak een afspraak via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl voor een persoonlijk gesprek.
Meer informatie op www.bedrijventerreinenhelmond.nl/beveiligingscollectief
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Als arbeidsmigrant
wonen en werken in
Nederland

Als een arbeidsmigrant in Nederland komt wonen en werken moet er veel geregeld worden. Een belangrijk
onderdeel is het regelen van de inschrijving in Nederland. Heeft u, als werkgever, arbeidsmigranten in dienst?
Dan kunt u hen een eind op weg helpen door onderstaande informatie met hen te delen.

Inschrijven in Nederland

Het is bij arbeidsmigranten niet altijd duidelijk wanneer en
waar ze zich moeten inschrijven in Nederland. Het begint met
een inschrijving in het RNI (Register Niet-ingezetenen), als
iemand nog niet weet of hij/zij langer dan vier maanden in
Nederland blijft. Dit kan bij een van de 19 gemeenten met een
loket voor niet-ingezetenen. Bij de inschrijving krijgt hij/zij een
Burgerservicenummer, waardoor men kan werken en salaris
kan ontvangen.
Wie langer dan vier maanden in Nederland verblijft, is wettelijk
verplicht zich in te schrijven in de Basis Registratie Personen
(BRP). Dit gebeurt in de gemeente waar hij/zij woont. Bij
inschrijving in de BRP registreert de gemeente een actueel
verblijfadres in Nederland, eventuele volgende adressen na
verhuizing en het vertrek naar het buitenland.

Waarom is inschrijving in de Basisregistratie
Personen (BRP) belangrijk?

De overheid heeft de juiste gegevens nodig van haar
inwoners. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart
of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag
stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken

en om gemeentelijke belastingen te heffen. Maar ook
organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en
pensioenfondsen gebruiken deze persoonsgegevens voor
wettelijke taken.

Meer informatie?
Ga dan naar de website van de gemeente
via www.helmond.nl/eerste-inschrijving of
neem contact op met team burgerzaken van
gemeente Helmond via tel. 14-0492. Meer
informatie over de rechten en plichten van
arbeidsmigranten vindt u op workinnl.nl. De
informatie is beschikbaar in het Nederlands,
Engels, Pools, Roemeens, Spaans en Bulgaars.
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KVO-voordeel ondernemers
bedrijventerreinen
Al ruim tien jaar werken we in Helmond structureel samen aan een veilig ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) biedt dan ook vele voordelen voor ondernemers zoals:

• Continue aandacht voor preventie tegen ondermijning,
illegale bewoning, andere vormen van criminaliteit en
inrichting openbare ruimte
• Adviezen aan ondernemers op gebied van (brand)
veiligheid, cybercrime, drugscriminaliteit etc.
• Korting mogelijk op (brand)verzekeringspremie
• Behouden vastgoedwaarde

Het geldende KVO certificaat inclusief dekkend
cameratoezicht systeem zoals we dat in Helmond hebben,
zijn voldoende borging (in ieder geval bij Interpolis) om deze
korting aan ondernemers te verlenen.

Korting op brand-verzekeringspremie
mogelijk

Stichting
Bedrijventerrein
Helmond
heeft
een
raamovereenkomst met Interpolis/Rabobank waarin tot 15%
korting wordt gegeven op de (brand)verzekeringspremie aan
ondernemers op de bedrijventerreinen. Voor met name het
MKB is dit interessant. Bij andere verzekeraars dient u zelf
contact op te nemen voor mogelijke korting.

Wegwerkzaamheden
Wil je weten waar er op dit moment of in de nabije
toekomst wegen zijn afgesloten of hinder ondervinden door
werkzaamheden of evenementen?
Op helmond.mijnbedrijfslocatie.nl vind je een overzicht van
alle wegafsluitingen. Klik op de driehoekjes voor meer info.

Vraag het KVO certificaat op via
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.
nl. En kijk voor meer informatie op www.
bedrijventerreinenhelmond.nl/keurmerk-veiligondernemen

39

Interessante subsidie voor
kleinere MKB ondernemer
De overheid heeft onlangs de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) in het leven geroepen om MKB ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Dit helpt jou als MKB ondernemer om direct en structureel
kosten te besparen en de overheid hun doelen voor het klimaatakkoord te behalen

Tijdelijk een 100% gesubsidieerd
energie-bespaaradvies

Met de SVM subsidie kun je als MKB ondernemer een erkend
energieadviseur inhuren voor een 100% gesubsidieerd energiebesparingsadvies op maat t.w.v. € 950,00. Na oplevering
van het rapport weet je direct welke concrete energiebesparingskansen er voor jouw bedrijf liggen en hoeveel je
met die maatregelen gaat besparen.

Extra subsidie voor hulp bij het uitvoeren van
maatregelen

Inzicht in besparingskansen is één, maar hoe krijg je het
allemaal uitgevoerd, hoe ontvang ik de subsidie en waar begin
je? Ook daarvoor kun je een expert inschakelen die je daarbij
helpt en begeleidt. Bang voor de kosten hoef je daarbij niet
te zijn, want die begeleiding wordt voor maar liefst 80%
gesubsidieerd vanuit de overheid!

Wees er snel bij, want de vraag is groot

De Subsidieregeling loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30
september 2022. De algemene verwachting is dat de vraag
naar de regeling groot is. Op = op, dus wacht niet te lang en
profiteer van deze tijdelijke regeling.

Check binnen 30 seconden of jij in aanmerking
komt op www.energiekees.nl

Terreinconciërge bedrijventerreinen
Bedrijventerreinconciërge Henry is inmiddels een
bekend
gezicht
op
onze
bedrijventerreinen.
Als aanspreekpunt zorgt hij voor een goede uitstraling
en een continu wakend oog. Spelen er zaken op gebied
van schoon, heel of veiligheid in de omgeving van je
bedrijf (openbare ruimte)

Mailen of bellen kan via
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl
of 06- 21617898
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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

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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Tapperij - Restaurant

chevelingen
Een Helmonds Tapperij – Restaurant, landelijk gelegen

Aarle-Rixtelseweg 107 - 5707 GK Helmond - Tel.: 0492-792444
info@schevelingen.nl - www.schevelingen.nl
Openingstijden
Woensdag tot en met Zaterdag vanaf 15.00 uur
en Zondag vanaf 12.00 uur.
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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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Geen verrassingen,
optimale controle.
Het verwerken van facturen, financiële verplichtingen waaraan u moet
voldoen, prognoses, begrotingen en nog veel meer, zijn allemaal essentiële
onderdelen binnen uw bedrijf. Een goede, up-to-date financiële administratie
is daarom enorm belangrijk. Voor een gezonde onderneming, maar ook
zodat u zelf exact weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen
komt te staan. Nu en in de toekomst.
Als bedrijf kunt u veel zelf, maar wij kunnen u volledig ontzorgen.
Naast hulp met uw financiële administratie en boekhouding leveren onze
professionals hun meerwaarde met actuele en relevante accountancygerelateerde adviezen op maat. Zo hoeft u zich minder zorgen te maken.

drs. Ivo Boots RA
Partner, Bestuurder
i.boots@koenenenco.nl

Van maximale tot minimale ontzorging en uiteraard ook
alles wat daar tussenin zit. Samen maken we heldere
en bindende afspraken: u betaalt alleen wat u nodig
heeft, wanneer u het nodig heeft.
Accountancy-gerelateerde diensten
Bent u op zoek naar accountancy-gerelateerde adviezen
en diensten? Ook die bieden we. Zoveel (of zo weinig)
als u zelf wenst.
Online financiële administratie
Jaarrekening
Inzicht in cijfers
BTW- en overige aangiftes
Prognoses en begrotingen
Bedrijfseconomische adviezen

www.koenenenco.nl

Accoun tancy

+31 (0)88 7747676

iZICHT – onze abonnementsvorm voor alle vaste werkzaamheden
iZICHT is dé abonnementsvorm van Koenen en Co. Hiermee bieden we
u een vast pakket werkzaamheden aan tegen een van tevoren vastgestelde
prijs, die gedurende het jaar in vaste termijnen wordt gefactureerd.
Samen creëren we een oplossing die naadloos aansluit bij de behoeften
van uw onderneming.

45

Jack Plooij op woensdag
15 december bij
Ondernemers Peelland
Altijd winnen. Alles is een wedstrijd!

Presentator autosport Jack Plooij legt de link tussen tussen
autosport en het bedrijfsleven middels spectaculaire beelden
achter de schermen van de Formule 1. Het feit dat er maar
14 personen over de hele wereld verslag doen vanuit de
pits van de Formule 1 maken Jack zijn voordrachten uniek.
Hij kan als geen vertellen over de wereld van de Formule 1:
innovatie, teamwork en presteren onder druk. Wat velen
niet weten: Naast pitreporter is Jack tandarts-implantoloog
en heeft hij leidinggegeven aan een groepspraktijk met
meer dan 50 medewerkers in Den Haag
Deze bijeenkomst is voor leden van Ondernemers Peelland
én gasten. Je bent van harte uitgenodigd om bij het diner
en de lezing aanwezig te zijn. Introducées betalen € 35,=
voor het diner en 2 consumpties en kunnen zich aanmelden
via de website www.ondernemers-peelland.nl of via
secretaris@ondernemers-peelland.nl

Het programma:
18.00 uur Ontvangst
18.30 uur Start diner
20.30 uur Presentatie Jack Plooij
22.00 uur Netwerkborrel
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie Zakelijk Helmond,
redactie@zakelijkhelmond.nl
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VEILIGHEID IN HET VIZIER
CAMERABEVEILIGING
BRANDBEVEILIGING
INBRAAKBEVEILIGING
TOEGANGSCONTROLE
ONDERHOUD

MELDKAMER

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

catering op maat
Wij verzorgen catering op maat voor elke groot- en kleinschalige gelegenheid. Ons gekwaliﬁceerd en
representatieve personeel is in staat om van uw unieke evenement een succes te maken. We leveren
alle materialen van servies tot statafels van stoelen tot bestek, van tafels naar een gezellige bar en
glaswerk, eventueel een spectaculair ingerichte feesttent in alle maten uitgebreid met eventuele
sfeerverlichting, tapijt etc etc. VRIJWEL ALLES IS MOGELIJK

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

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

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

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

