Helmond
2022 • 8de jaargang nummer 4 • mei

Kanzz Financiële
Planning
lees verder op 4-5
Hypotheek uit eigen bv

4-5

Het concurrentiebeding

12-13

Helmond Sport,
na regen komt zonneschijn

18-19

Zet je website op scherp!

24-25

Advies vanuit kantoor Mierlo

30-31

Promsfestival@The Lake

Work hard, chill better!

35

44-45

2

3

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

VEILIGHEID IN HET VIZIER
CAMERABEVEILIGING
BRANDBEVEILIGING
INBRAAKBEVEILIGING
TOEGANGSCONTROLE

Claassen Accountancy & Controlling is flexibel door de korte communicatielijnen
en no-nonsense instelling. Ik beschik over brede expertise en kennis om u te
helpen met al uw financiële zaken. Ik ben de ideale partner voor het MKB, van
de kleine ZZP’er tot de grote MKB-ondernemer of organisatie.
»
»
»
»
»
»

Administratie
Accountancy
Advies
Fiscaliteiten
Interim opdrachten
Loonadministratie

Rob F.M. Claassen AA
06 53 51 23 72
www.claassen-accountancy.nl
info@claassen-accountancy.nl

ONDERHOUD

MELDKAMER

Churchilllaan 204, 5705 BK Helmond | Keizersveld 50, 5803 AN Venray
a2bsecurity.nl | T: 0492 - 792494 | E: info@a2bsecurity.nl
Gecertificeerd op het gebied van beveiliging | Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie | Materialen van hoge kwaliteit
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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. Financieel planner Hans Maasakkers van
Kanzz heeft deze keer de pen in handen.

Hypotheek
uit eigen bv
Een eigen huis en jouw bv. Wat hebben deze twee met elkaar te maken? Ze kunnen een interessant duo vormen
voor jou als directeur-grootaandeelhouder (dga). Als dga in een bv heb je meer manieren tot je beschikking om
een hypotheek te regelen dan iemand met een arbeidscontract. Als de bv kapitaalkrachtig genoeg is, kun je zelfs
je eigen hypotheekverstrekker worden.

Hoe werkt het?

Om een hypotheek uit je eigen bv op te zetten heb je allereerst
een hypotheekovereenkomst met je eigen bv nodig. In deze
overeenkomst leg je vast wat de looptijd is van de lening en
de hoogte van de hypotheekrente en de aflossingen. De rente
betaal jij zelf aan je eigen bv zoals je dat anders zou doen bij een
bank. De hypotheekrente is ook fiscaal aftrekbaar van je inkomsten. De rente die jouw bv ontvangt is (over het algemeen) wel
belast. Na het betalen van belasting en dividendbelasting kan je
hypotheekrente naar privé worden uitgekeerd.
Heb je al een hypotheek op je woning bij een bank? Dan kan
het voordelig zijn om over te stappen naar een hypotheek van
je bv. Dit is erg afhankelijk van de looptijd en rentevast periode
van deze lopende hypotheek. Je kunt bij je bank altijd tussentijds opvragen wat de boete rente zou zijn als je de hypotheek
voortijdig aflost.

Zakelijk handelen

Als je geld leent van jouw bv, dan moet deze lening voldoen aan
zogenoemde zakelijke voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die
de bv ook zou stellen aan een derde, die overigens in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Bijvoorbeeld een vergelijkbaar
inkomen en vermogen. Het is dan ook belangrijk om de voorwaarden van de lening in een leningsovereenkomst te zetten.
Zo is duidelijk wat de afspraken en voorwaarden zijn.

Hypotheek voor (klein)kind

Om hun (klein)kinderen te helpen met de aankoop van een woning gebeurt het steeds meer dat ouders via hun bv een hypotheeklening verstrekken. Het kan de manier zijn voor kinderen

om te kunnen starten op de woningmarkt. Ook deze lening
moet aan dezelfde zakelijke voorwaarden voldoen.

Belastingdienst

Als je geld leent van je bv, dan heb je een schuld bij de bv. De bv
heeft dus een vordering op jou en verdient rente die jij betaalt
over de hypotheeklening. De lening voer je op in 2 belastingaangiften.
Aangifte inkomstenbelasting
In de aangifte inkomstenbelasting kun je de lening in box 3 of in
box 1 aangeven. Niet in beiden boxen.
Als je kiest om de lening aan te geven als schuld in box 3 daalt
je belastbaar inkomen in box 3. De rente die je aan de bv betaalt
is dan niet meer aftrekbaar.
Gebruik je de lening voor aankoop, verbouwing of onderhoud
van een eigen woning? Dan geef je de rente van de lening in de
aangifte inkomstenbelasting in box 1 als aftrekbare (hypotheek)
rente eigen woning. Je kunt dan het bedrag van de schuld niet
nog eens aangeven in box 3. Het bedrag van de lening hoort tot
de eigenwoningschuld.
Aangifte vennootschapsbelasting (Vpb)
De bv geeft de rente aan als winst in haar aangifte Vpb. De bv
zet de lening als vordering of lening uitgeleend geld (u/g) op de
balans.
Terugbetalen
Klinkt heel ideaal, maar ook een lening uit je bv moet je een
keer terugbetalen. Als je bedrijf wil verkopen of helaas moet

opdoeken kan dat een probleem worden. Vooral als er privé
geen kapitaal tegenover deze hypotheek staat.
Het kan dan ook in sommige gevallen verstandiger zijn om je inkomen uit de bv te verhogen en de hypotheeklening toch privé
aan te gaan. De beste keuze – hypotheek uit bv of juist privé –
hangt helemaal af van jouw zakelijke en privésituatie.

Wet excessief lenen

Het komt veel voor dat dga’s lenen bij hun bv. Voor de aankoop
van een (eigen) woning en/of om te beleggen. Hiermee kunnen
de dga’s door leningen van de bv de belastingheffing in box 2
langdurig uitstellen. Hierdoor is het wetsvoorstel ‘Wet excessief
lenen bij de eigen vennootschap’ opgesteld. Deze wet is vanwege corona uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is 1 januari
2023.
Wat houdt deze wet in? Als op het toets moment van 31 december 2023 de leningen van de eigen bv meer dan €500.000,bedragen is over het meerdere Aanmerkelijk Belang heffing in
box 2 verschuldigd. Voor leningen voor de eigen woning van
de dga geldt een uitzondering. De door de bv verstrekte eigen
woningschulden aan de (klein)kinderen zijn ook uitgezonderd.
De voorwaarde is wel dat er voor deze schulden hypothecaire zekerheid aan de bv is verstrekt. Dit hoeft overigens geen
recht van eerste hypotheek te zijn. Een andere uitzondering is
dat deze eis niet geldt voor per 31-12-2022 bestaande eigenwoningschulden. Om de hypotheekrente te kunnen blijven aftrekken moet je wel voldoen aan de overige eisen die de wet
hieraan stelt.

Niet alle opties zijn altijd mogelijk. Zo kunnen er pensioenreserveringen in de bv zijn die dividend uitkeren naar privé onmogelijk maken. Het geld gebruiken voor een hypotheek kan dan
mogelijk wel.
Als er tussentijds wordt afgelost op (een deel van) de hypotheek, zoals bij een annuïteitenhypotheek(deel), zal het resultaat automatisch iets opschuiven naar het scenario; hypotheek
aflossen met dividend.

De juiste keuze

Een hypotheek vanuit de bv financieren kan aantrekkelijk zijn,
maar elke keuze heeft een keerzijde. Door middel van een financieel plan stem ik samen met jou je financiën af op je wensen,
doelen en dromen.
Het hebben van een plan heeft nog een ander belangrijk voordeel. Het geeft je focus. Hierdoor neem je financiële beslissingen met een focus op je doel: het bereiken van je wensen en
dromen.

Andere mogelijkheden

Naast het aangaan van een hypotheek met je bv zijn er nog wat
andere mogelijkheden. Hierbij kun je denken aan het uitkeren
van dividend waarmee je de hypotheek privé aflost. Of de hypotheek privé aangaan bij een bank en vermogen opbouwen
in de bv.

Kanzz Financiële Planning

Hans Maasakkers 06 50 52 47 02
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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

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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RVS Finishing
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mijnbedrijfslocatie
Helmond

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

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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Benieuwd naar onze duurzame
sanitaire hygiëneoplossingen?
• Geen contracten
• 100% duurzaam hygiënepapier
• Voordelig
• Korte lijnen en bekende gezichten

Werken aan gezondheid met
oprechte aandacht voor vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid

De Ster Products

Schootense Loop 6, 5708 HX HELMOND
Tel: +31 (0)492 – 55 26 66 • www.desterproducts.nl

Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam)
inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als
gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag. Met onze persoonlijke
en deskundige verzuimbegeleiding, onze (pro)actieve signalering op de
gebieden vitaliteit en inzetbaarheid en onze maatwerk oplossingen houden
wij deze thema’s binnen organisaties in beweging. Ons werk richt zich op
curatie, preventie en amplitie.

Ongezond

Curatie

Preventie

Amplitie

Herstellen van verzuim

Voorkomen van verzuim

Versterken, vergroten en verbeteren
van de inzetbaarheid

Gezond

Sterk

Ongezond

Gezond

Sterk

Ongezond

Gezond

SWAP

Sterk

Kijk op onze website voor een overzicht van onze werkzaamheden, of neem
vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken
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.

www.bakxwagenaar.nl | T: 0492-218800 | E: info@bakxwagenaar.com

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl
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Het concurrentiebeding,
drie recente uitspraken
Het concurrentiebeding blijft de gemoederen tussen werkgevers en werknemers regelmatig bezighouden. Want
voor veel werkgevers is het een gruwel als werknemers met precaire bedrijfsinformatie overstappen naar een
concurrent of een relatie. Dat kan immers je eigen bedrijf schaden. Maar om ervoor te zorgen dat een werknemer
gehouden kan worden aan een overeengekomen concurrentiebeding moet je er wel voor zorgen dat aan een
aantal strikte eisen wordt voldaan. Hierop zal ik eerst kort ingaan, voordat ik drie uitspraken zal bespreken die
recentelijk zijn gewezen door rechters.
De eerste eis is dat het concurrentiebeding schriftelijk moet zijn
overeengekomen tussen werkgever en een meerderjarige werknemer. Deze eis is keihard. Een mondeling overeengekomen
concurrentiebeding is niet geldig, ook niet als je wel zou kunnen
aantonen dat het beding mondeling is afgesproken.
De tweede eis is dat sprake moet zijn van een overeenkomst
voor onbepaalde tijd. In beginsel is een concurrentiebeding in
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet toegestaan.
Dat wordt alleen anders als de werkgever kan aantonen dat zij
een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij het overeenkomen van een concurrentiebeding. Dit belang moet dan
door de werkgever in het beding uitdrukkelijk worden gemotiveerd. En bovendien geldt als eis dat dat zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zowel bij overeenkomen van het beding
aanwezig is, maar ook bij het einde van het dienstverband.
Maar zelfs met deze ‘spelregels’ geldt dat nog vaak onduidelijkheid heerst over de vraag of een werknemer gehouden is
aan het concurrentiebeding. En daarnaast dat bij het bepalen
van de geldigheid van een concurrentiebeding vaak meerdere
vraagstukken dienen te worden beantwoord door de rechter.
Dit wordt nog maar eens duidelijk uit de drie uitspraken die ik
nu zal bespreken.

De geografische reikwijdte van het beding

Een (meerderjarige) werknemer is bij een werknemer in dienst
getreden in de vestiging van de werkgever in Enschede. Daarbij
is een schriftelijk concurrentiebeding overeengekomen waarbij
het de werknemer wordt verboden om binnen een straal van 25

kilometer om Enschede werkzaam te gaan zijn voor een concurrent van de werkgever. Na enige tijd sluit de vestiging Enschede
en verhuist die vestiging naar Apeldoorn. De werknemer zegt
zijn arbeidsovereenkomst op en wil gaan werken voor een concurrent van de werkgever. Deze concurrent is gevestigd in een
plaats die ligt binnen een straal van 25 kilometer om Enschede. De werknemer is van mening dat door de verhuizing naar
Apeldoorn het geografische bereik van het concurrentiebeding
een straal van 25 kilometer om Apeldoorn dient te zijn en niet
om Enschede.
De rechter is het hiermee eens. Het geografische bereik dient
volgens hem te worden bezien vanaf de vestiging waar de
werknemer zijn werkzaamheden verrichtte, zeker gezien het
feit dat de vestiging Enschede was gesloten. Bij het aangaan
van het concurrentiebeding was dat immers het geval en volgens de rechter valt niet goed in te zien dat dit na de verhuizing
anders zou zijn. Het had volgens de rechter op de weg van de
werkgever gelegen om, als hij had gewild dat na de sluiting van
vestiging Enschede het concurrentiebeding toch zou blijven gelden voor een straal van 25 kilometer om Enschede, dit expliciet
op te nemen door de werkgever.

Belangenafweging

Daarnaast wordt door de rechter nog ingegaan op de belangenafweging die moet plaatsvinden bij de beoordeling van het
gerechtvaardigd inroepen van een concurrentiebeding door een
werkgever. Of een werkgever een werknemer gerechtvaardigd
kan en mag houden aan een overeengekomen concurrentiebeding hangt ervan af of het ‘bedrijfsdebiet’ van een werkge-

ver wordt geraakt door het vertrek van de werknemer. Volgens
de rechter is als bedrijfsdebiet aan te merken de opgebouwde
knowhow en goodwill. Dat dient te worden beschermd. En het
feit dat een werknemer kennis en ervaring heeft opgedaan bij
een werkgever is een vanzelfsprekendheid en dat geldt ook
voor het feit dat hij deze kennis en ervaring kan gebruiken bij
een nieuwe werkgever. Dat is niet voldoende voor het rechtsgeldig kunnen inroepen van een concurrentiebeding.

Wijziging van functie en zwaarder drukken van
concurrentiebeding

Hierover gaan twee uitspraken. Hiervan is een uitspraak gunstig
voor de werknemer en een ongunstig.
In de tweede uitspraak is een werknemer in dienst getreden
bij de werkgever in de functie van junior werkvoorbereider/
tekenaar. Daarbij is een concurrentiebeding afgesproken. De
onderneming van de werkgever wordt overgenomen door een
andere onderneming en daarbij is sprake van ‘overgang van onderneming’. Gevolg hiervan is dat de rechten en verplichtingen
van de werknemer automatisch mee over gaan naar de nieuwe
onderneming. Dat geldt ook voor het concurrentiebeding. Voor
wat betreft het schriftelijkheidsvereiste (zoals hiervoor al besproken) geldt dat hieraan is voldaan.

Volgens de rechter was inderdaad sprake van een andere functie bij de nieuwe werkgever, maar tevens werd geoordeeld dat
sprake was van kennis bij de werknemer van essentiële bedrijfsstrategieën van de werkgever die behoorden tot het ‘bedrijfsdebiet’ van de werkgever en dus was dat voor de werkgever een
gegronde reden om de werknemer aan zijn concurrentiebeding
te houden. En ook het argument overeen hoger salaris baatte
de werknemer niet. Dat was niet voldoende onderbouwd, maar
zelfs al zou dat wel het geval zijn geweest, is zeer twijfelachtig
of dat tot een ander oordeel geleid zou hebben.
Uit vorenstaande blijkt dat feiten cruciaal zijn voor de vraag of
sprake is van ‘zwaarder drukken’ en dat een ander feit al kan
leiden tot een ander oordeel. Mijn advies is om bij een functiewijziging sowieso een nieuw concurrentiebeding overeen te
komen om te voorkomen dat een werknemer een beroep kan
doen op het ‘zwaarder drukken’. Voorkomen is immers beter
dan genezen.

Bij die overgang van onderneming wordt echter wel de functie
van de werknemer een andere, namelijk die van junior projectleider. Een functie met aanmerkelijk meer verantwoordelijkheden en een veel breder takenpakket dan in zijn oorspronkelijke
functie het geval was. En daarnaast was ook geen sprake van
een functiewijziging die in de lijn lag van een normaal ‘carrièrepatroon’ voor de medewerker.
In een dergelijke situatie kan de werknemer een beroep doen
op het feit dat het concurrentiebeding zwaarder op hem is gaan
drukken. Want de werkzaamheden die hij verrichtte in het kader van de oorspronkelijke functie zijn veel minder omvattend
dan de uiteindelijk door hem verrichte werkzaamheden voor de
nieuwe (overnemende) werkgever. En dus werd door de rechter
geconcludeerd dat het concurrentiebeding inderdaad zwaarder
was gaan drukken op de werknemer. De werkgever had met
hem een nieuw concurrentiebeding overeen moeten komen.
In de derde uitspraak was met de werknemer een concurrentiebeding afgesloten bij aanvang van het dienstverband en nadien
ook nog bij een functiewijziging. Volgens de werknemer was er
echter daarna nog een feitelijke wijziging van de functie geweest
die niet schriftelijk was overeengekomen. Maar de werknemer
was van mening dat hij hierdoor meer verantwoordelijkheden
kreeg dan daarvoor het geval was. De rechter constateerde echter dat dit nergens uit bleek en dat daarom geen sprake was van
het zwaarder drukken van het concurrentiebeding. Belangrijk
hierbij is dus wel dat de werknemer die stelt dat sprake is van
een functiewijziging waardoor he concurrentiebeding zwaarder
is gaan drukken, dit ook wel ‘hard’ moet kunnen maken.
Overigens speelden in deze kwestie nog twee andere relevante
en interessante standpunten een rol. Allereerst het feit dat de
functie die de werknemer bekleedde een andere was dan de
nieuwe functie en daarnaast dat hij in de nieuwe functie aanzienlijk meer kon gaan verdienen.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus
ook over hoe te handelen bij de vraag of een concurrentiebeding rechtsgeldig is, kunt u terecht bij
Peelland Advocaten, gevestigd aan de Kanaaldijk
N.W. 81 in Helmond. Wij zijn u graag van dienst!
Erik Jansen
Advocaat
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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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Helmond, Vossenbeemd 109B / C-D
TE

HUUR
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.

€ 69.900,-

excl.btw

Wekt u zelf stroom op of kiest u voor een openbaar laadpunt? Met de Audi e-tron
kunt u overal terecht. Zo wordt elektrisch rijden wel heel erg aantrekkelijk! Fiscaal
aantrekkelijk is de elektromotor, waarmee u niet alleen stil maar ook uitermate
pittig kunt rijden. De krachtige motor geeft deze Audi uitstekende prestaties.
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!

Uw nieuwe auto staat klaar voor vertrek. Stap gerust in, deze Audi A3 Limousine
heeft 63491 kilometer gelopen. Hij heeft een 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:

Elecktrisch
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

23.700 km
2020

€ 25.950,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
4
Automaat

Hij is elegant, een tikje stoer, maar bovenal stijlvol. Stap in, voel hoe het
ruime interieur u beschermt in een veilige omhelzing. Start de motor, voel het
vermogen, de wereld is van u. Met deze Volvo XC40 kunt u alles aan. 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!

Hij toont aantrekkelijk en tegelijk onverzettelijk. Met deze stoere SUV bent u
onder alle omstandigheden veilig onderweg. Zoals het een echte Volkswagen
betaamt, verkeert deze Tiguan in uitstekende conditie. Deze SUV is uitgerust
met een 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!

€ 48.950,-

incl.btw

T (0492) 588 988

Audi A3 30 TFSI Sport Automaat

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT Automaat

Benzine
5
Automaat

5705 DK Helmond

Audi e-tron 55 quattro Advanced edition 95 kWh

Volvo XC40 1.5 T3 R-Design

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Varenschut 21A

Kilometerstand:
Bouwjaar:

60.137 km
2020

€ 40.945,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

Kilometerstand:
Bouwjaar:

63.491 km
2018

€ 31.745,-

78.800 km
2019

incl.btw

Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC Edition 1

Audi A5 45 TFSI quattro S Edition

Deze auto nodigt u uit om plaats te nemen achter het sportstuur en onmiddellijk
de weg op te gaan. Mag het een beetje exclusief en sportief? Mooi, want
deze is uitgevoerd met AMG-styling. Met zijn benzinemotor en automatische
transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. 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!

Het ultieme genieten is natuurlijk het rijden in een cabriolet met open kap.
Het interieur van deze Audi A5 Cabriolet beschermt u als een veilige cocon.
Het onderstel is ontworpen om de scherpste bochten en de slechtste wegen
aan te kunnen en de motor reageert alert op ieder commando. Een viercilinder
benzinemotor en een automatische transmissie zorgen voor de uitstekende
prestaties 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!

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

57.440 km
2017

€ 77.950,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
2
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

24.358 km
2021
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Helmond Sport, na regen
komt zonneschijn

Jeugdspeler Tarik Essakkati viert, na zijn debuut
tegen NAC Breda, de overwinning met de
supporters

De laatste competitiewedstrijd van het seizoen thuis tegen FC Den Bosch stond in het teken van het kampioenschap dat Helmond Sport behaalde in 1982 na een gelijkspel tegen datzelfde FC Den Bosch. Een hoogtepunt in de
geschiedenis van de club. Het is dan ook bijzonder wrang dat Helmond Sport dit seizoen afsluit als overduidelijke
rode lantaarndrager. Iets wat vooraf niet voorzien was en wat al helemaal niet past in de plannen voor de toekomst. Maar er zijn lichtpuntjes, en die zijn niét rood.
Seizoen 2020-2021 was voor de club een zeer enerverende
periode. Met een selectie die pas op het allerlaatste moment
enigszins op peil was ging men van start. Tegen alle verwachtingen in werd er prima gepresteerd en de twaalfde plek op
de eindranglijst was veel meer dan waarop gerekend was. Helmond Sport speelde zich in de picture en dat gold natuurlijk
ook voor een aantal spelers. De complete as van het team
werd door andere clubs aangetrokken, dus moest er gebouwd
worden aan een nieuwe ploeg. Dat werd tijdig aangepakt en
al in de voorbereidingstijd was de nieuwe selectie compleet en
leek er een degelijk collectief te staan. In de oefenwedstrijden
liep het steeds beter met de 4-1 winst op VVV als uitschieter.
Vol vertrouwen begon men aan de competitie en ook na de
eerste drie nederlagen was er hoop want er werd goed gevoetbald. Enkel het afronden van de vele kansen lukte net niet,
paal en lat stonden menige treffer in de weg. Toen achtereen-

volgens Jong-PSV en Emmen werden geklopt leek het lek boven en maakten de supporters zich op voor betere tijden. Die
kwamen echter niet want opnieuw werd drie keer achter elkaar verloren o.a. tegen aartsrivaal Eindhoven. Helmond Sport
zakte steeds verder naar onderen, sprokkelde hier en daar nog
een puntje maar het goede gevoel was weg. In februari werd
trainer Boesen de deur gewezen en nam Sven Swinnen het
over. De spelwijze werd iets anders maar de resultaten niet.
Als je eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, zit ook
alles tegen. Opnieuw sloeg corona toe en opnieuw moest een
gedeelte van de wedstrijden zonder publiek gespeeld worden.
Toen meerdere spelers corona kregen kon de club niet met
een volledig team naar Emmen toe. De KNVB dacht daar anders over en Helmond Sport werd beboet met drie minpunten.
Behalve spelers met corona waren er dit seizoen beduidend
meer blessures dan in de vorige jaargang. Dat poogde men

op te vangen door nieuwe spelers te halen bij Mechelen of elders. Het leverde niet op wat gehoopt werd en al weken voor
het einde van het seizoen kon de balans opgemaakt worden.
Cijfers liegen niet.

Lichtpuntjes

Toch wordt er niet gewanhoopt bij de club. Want er gebeurden
ook hele mooie dingen dit seizoen. De band met sponsoren en
vrijwilligers werd gekoesterd met als heel mooi voorbeeld de
actie toen de thuiswedstrijd tegen VVV vanwege code-oranje-storm werd afgelast. Besloten werd de vrijwilligers uit te
nodigen om het reeds bereide diner te komen nuttigen hetgeen met smaak werd gedaan. En er mochten dan wel veel
wedstrijden verloren zijn, Helmond Sport is toch maar mooi de
enige club van de Keuken Kampioen Divisie die er in slaagde
om kampioen Emmen zowel uit als thuis te kloppen. En wat te
denken van de eclatante 4-0 overwinning op NAC, een wedstrijd waarin het eerste ‘product’ van de Jeugd Academy, de
16-jarige Tarik Essakkati zijn debuut in het eerste elftal maakte.
Tot nu toe is hij de jongste debutant in de historie van de club.
Hij is niet het enige talent dat de Academy al heeft voortgebracht want met hem tekenden vier andere jeugdspelers een
contract met als doel de overgang naar het eerste elftal te faci-

Boyd Reith scoort de 3-0
tegen NAC Breda
Vreugde na de overwinning in de uitwedstrijd tegen kampioen FC Emmen

literen. De jeugd heeft de toekomst en dat de alsmaar groeiende Jeugd Academy vruchten gaat opleveren lijkt onvermijdelijk. Het team Onder-16, waar de genoemde vijf jeugdspelers
deel van uitmaken, behaalde overtuigend het kampioenschap
in hun klasse. Als dat geen lichtpunt is..
Daarnaast heeft club onder aanvoering van Philippe van Esch
besloten het budget te gaan verhogen. Want men wil straks
het nieuwe stadion niet inwijden als potentiële rode lantaarn
drager. Er zijn nu al meerdere nieuwe spelers voor het nieuwe
seizoen vastgelegd en men doet er alles aan om over enkele
maanden een selectie op het veld te hebben staan die een rol
van betekenis kan gaan spelen in de Keuken Kampioen Divisie.
Of dat nog ooit zo’n moment zal gaan opleveren als veertig
jaar geleden tegen FC Den Bosch valt te bezien. Het streven is
er en de bal is rond. Die kan dus ook de goede kant uitrollen.

www.helmondsport.nl
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WWW.ERMA.NL

Specialist op het gebied van
verpakkingen van golfkarton

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

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.

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.

Onze specialiteiten zĳn:
XXXL-dozen
Driedubbel golfkarton
Palletdozen

UW PARTNER

Stansdozen

IN KABELS & SPECIAALKABELS

Drukwerkdozen
Panovenweg 32

Vakverdelingen

5708HR Helmond
T +31(0)492 529 645
F +31(0)492 528 515

Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160)
Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl

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

VOOR UW GEMAK
ALLES
ONDER ÉÉN DAK

Met onze printers kunnen wij uw bouwtekening snel printen
en altijd voor een scherpe prijs.

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

Kleur/zwart- wit, gevouwen/ongevouwen,
grootformaat digitaliseren, geen probleem
Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond
0492-527250 • info@black-colors.nl •www.black-colors.nl

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

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

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

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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Het belang van een APK voor jouw website/webshop

Zet je website op scherp!
De Algemene Periodieke Keuring (APK) voor een auto is sinds de invoering in 1995 volkomen ingeburgerd. Iedereen
ziet wel het belang: een APK waarborgt de veiligheid van je auto en eventuele mankementen of aankomende
technische problemen worden vroegtijdig gesignaleerd. Zo blijft de auto in goede staat. Net zoals je auto heeft
je website ook een APK nodig, zowel in technisch als marketingtechnisch opzicht. Je wilt namelijk het optimale
rendement uit je website blijven halen.
Als je als bedrijf wilt blijven groeien is een goede, up-to-date
website van enorm belang. Al helemaal als het een webshop
betreft. De digitale wereld staat niet stil. Sterker nog: die is
misschien nog wel meer en vooral sneller in beweging dan
de ‘gewone’ wereld. Vandaar dat het van groot belang is
om je website met regelmaat tegen het licht te houden. Bij
een website-APK wordt op basis van de volgende vragen een
‘keuring’ uitgevoerd:
• weten bezoekers wat ze moeten doen om (bijvoorbeeld)
een product of dienst te kopen of een offerte aan te
vragen?
• is de website (op de juiste zoekwoorden) goed vindbaar in
de zoekmachines?
• ziet de website er even goed en logisch uit op een telefoon
als een pc?
• is de website visueel aantrekkelijk?
• zijn de teksten lekker leesbaar?

• is de techniek van de website op orde? laad de website
snel, is alles toegankelijk?
• haal je er voldoende nieuwe klanten, aanvragen, leads of
verkopen mee binnen?
• wat doet de (lokale) concurrentie en wat leren wij daarvan?
Je krijgt duidelijke antwoorden op al deze vragen en meer als
het marketing- en salesbureau The Underdog jouw website
aan een APK onderwerpt.

Alle antwoorden

Aan de inspectie van jouw website gaat een kennismakingsgesprek met de specialisten van The Underdog vooraf.
Jij geeft daarin aan wat het doel is van jouw website, wie
jouw doelgroep is, op welke producten en/of diensten de
website moet converteren en wat je wilt dat de klant doet
als deze op jouw website terecht komt. Aan de hand daarvan
wordt de website scan uitgevoerd, waarbij alle mogelijke

“Wil jij ook een website scan laten uitvoeren? Of meer sales,
meer omzet, of een hoger rendement genereren? Bel of mail me,
dan maken we snel een afspraak!” Merijn Janssen, The Underdog.
onvolkomenheden geheid aan het licht komen. Desgewenst
kunnen er vervolgens aanpassingen en verbeteringen worden
gedaan.

Gratis website scan

Angely van Deursen liet op deze manier een website scan
uitvoeren door The Underdog. “Ik kwam in contact met
Merijn Janssen van The Underdog tijdens de bijeenkomsten
van Netwerkclub 0492”, vertelt Van Deursen, die een
financieel adviesbureau heeft met de naam Quitte . “Ik
ben een gecertificeerd schuldhulpverlener en help mensen
met financiële problemen door middel van budgetbeheer,
budgetcoaching en budgettraining. Ik heb natuurlijk een
website en die leek op zich prima te voldoen. Je weet alleen
nooit of je het maximale eruit haalt. Toen Merijn de leden van
onze netwerkclub een website scan aanbood, heb ik me daar
direct voor aangemeld. Ik was heel nieuwsgierig.”

Doelstelling

Het uitbesteden van Google Ads kan dus ook een aanbeveling
zijn die voortkomt uit de website scan. “Maar dat hangt
vooral van de doelstelling af”, zegt Janssen. “Wat wil je met
je website? Wil je vooral zichtbaar zijn en informatie bieden
of wil je er ook echt veel leads en business mee genereren?
Dat zijn heel andere uitgangspunten. Daar houden we ook
rekening mee als we een website scan uitvoeren. Daarom
gaan we voor de scan eerst even samen zitten om de precieze
wensen, eisen, doelstellingen en doelgroepen door te nemen.
Dan kunnen we daarna met een rapportage-op-maat komen
waar je écht iets mee kunt: het APK-rapport. Dan kun jij met
je website weer veilig en met succes de digitale snelweg op
en kom je altijd op de plaats van bestemming.”

Onderzoek

“Een mooie website om aan een onderzoek te onderwerpen”,
zegt Merijn Janssen enthousiast. “We hebben de website
van Angely beoordeeld op inhoud, vorm, zichtbaarheid
in zoekmachines (SEO en SEA), mobiele optimalisatie en
conversie.” Van Deursen kreeg na de analyse een rapportage
met alle bevindingen die uit de website scan naar voren
waren gekomen. “En daar kan ik wel wat mee”, zegt ze. “Er
zijn altijd verbeteringen mogelijk en wat mijn website betreft
liggen die met name op het gebied van zoekwoorden, lengte
van teksten, een conversieknop die bij het bekijken van de
website op een telefoon op een verkeerde plaats terecht
kwam, van dat soort zaken. Al bij al was ik heel blij met alle
op- en aanmerkingen.”

Google Ads

“We hebben Angely diverse aanbevelingen gedaan”,
vertelt Janssen. “Zo gaan we te werk bij een website scan:
we leveren een uitgebreid analyserapport aan waarin we
ook uitleggen wat het effect is van het doorvoeren van
bepaalde aanpassingen. Verder bieden we tevens aan om
de verbeteringen door te voeren. Wij kunnen dat snel en
doeltreffend, want het is ons dagelijks werk. Het is dan aan
de klant om daar al dan niet voor te kiezen.”
Als het gaat om conversie - je wilt echt veel klanten en/of
opdrachten binnenhalen via je website - dan is het werken
met Google Ads een aanrader. “Dat moet je dan wel slim
aanpakken”, weet Janssen. “Google Ads-campagnes
opzetten is nog niet zo eenvoudig. Je moet goed weten wat
je doet en je moet het dagelijks scherp monitoren en steeds
bijsturen om geen geld te verliezen, maar juist te verdienen.
Ook daarvoor hebben wij specialisten in huis die we graag
inzetten voor onze klanten.”

The Underdog
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
Telefoon: 0492 - 729 854
E-mail: merijnjanssen@the-underdog.nl
www.the-underdog.nl
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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

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
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TE HUUR

TE HUUR

De Plaetse 75 Brandevoort, Helmond

Haaglaan 20 Helmond

Mooie ruime winkelruimte beschikbaar voor verschillende
doeleinden. In Brandevoort zijn onder andere gevestigd:
Albert Heijn, Jumbo, Kruitvat, Primera, Keurslagerij
Vogels, Freestyle Kappers, Bakkerij ’t Bakkertje, Hema en
diverse horeca gelegenheden. Het rechthoekige gebouw is
eventueel in 2 delen te splitsen.
Oppervlakte:
Aanvaarding:

Huurprijs nader
overeen te komen

Het object is gelegen nabij het centrum van Helmond.
Diverse voorzieningen zoals het winkelcentrum,
sportaccommodaties en scholen zijn in de directe nabijheid aanwezig. Het object is bereikbaar met zowel eigen
vervoer als met het openbaar vervoer.

Circa 229 m²
In overleg.

Bereikbaarheid: 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 17.000 worden. Het station Brandevoort beschikt over ruim
voldoende parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen
parkeergarages.

Huurprijs nader
overeen te komen

Oppervlakte:

Perceel 933 m²
Bedrijfsruimte circa 155 m²
Kantoorruimte (1e verd) circa 50 m²

Aanvaarding:

In overleg.

Bestemmingsplan: Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘
Helmond-West-Houtsdonk”. Het object heeft hierin de bestemming ‘Bedrijf’. Bedrijven in de categorie -3 (sb-3); Het object is zeer
geschikt voor opslag en stallingsdoelen.

In samenwerking met: RSP

TE HUUR

TE HUUR

Kanaaldijk NW 81 Helmond

Laan door de Veste 116 Helmond

Nabij het centrum aan het oude kanaal gelegen zeer fraai
gerenoveerd Rijksmonument bestaande uit kantoorruimten in
drie bouwlagen en voldoende parkeermogelijkheden op eigen
terrein. Tegenover het kantoor wordt op dit moment het
prachtige plan Oranje kade ontwikkeld.

Beschikbaar voor verhuur, praktijkruimte voorzien van
vloerbedekking, verwarming/airco, pantry, toilet,
meterkast (gas, water en elektra).
In Brandevoort zijn onder andere gevestigd: Albert Heijn, Jumbo,
Zeeman, Kruitvat, Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle Kappers,
Bakkerij ’t Bakkertje en Hema.
Oppervlakte:

Circa 160 m²

Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid: De wijk Brandevoort is gelegen tussen Helmond,
Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er circa 11.000 Brandevoort en op termijn zullen dit er circa 17.000
worden. Het station Brandevoort beschikt over ruim voldoende
parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen
parkeergarages.

Oppervlakte:
VERHUURD

Oppervlakte kelder: Circa 10 m²
Oppervlakte begane grond: Circa 100 m²
Oppervlakte eerste verdieping: Circa 115 m²
Oppervlakte tweede verdieping: Circa 100 m²

Parkeerplaatsen: Er zijn circa 8 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Tevens is er voldoende openbare
parkeerruimte aan de Kanaaldijk.

Huurprijs nader
overeen te komen
In samenwerking met: RSP

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

Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid: De bereikbaarheid van het kantoorgebouw
direct gelegen aan de N612 (Neder)Weert – ’s Hertogenbosch, is
goed, zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer.
De autosnelweg A270 Helmond-Eindhoven alsmede de provinciale
weg. ’s-Hertogenbosch-Helmond-Weert met directe aansluiting op
de A69 Eindhoven-Venlo zijn nabijgelegen.

Huurprijs nader
overeen te komen

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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Advies vanuit kantoor Mierlo

Zakelijk financieren
nu ook bij RegioBank
Zakendoen begint bij RegioBank met een persoonlijk gesprek. Want ondernemers zijn er in alle soorten en maten.
Of de ondernemer nu een eigen winkel heeft of bestuurder is van een vereniging. RegioBank helpt lokale ondernemers en bestuurders. Zakelijk financieren kan nu ook bij RegioBank.
“Zakelijke klanten krijgen bij ons altijd persoonlijke aandacht.
Ze kunnen bij ons binnenlopen zonder afspraak, natuurlijk
mag een afspraak maken wel. We willen de klant echt leren

kennen. Daardoor kunnen we goed meedenken met hun financiële vraagstukken. Bij ons vinden ze betalen, sparen en
nu ook lenen onder één dak. Verder bieden we overige dien-

Joan Bekx in overleg met een klant

sten zoals een zakelijke overstapservice en vaste en mobiele
betaalautomaten. Hierdoor kan een ondernemer echt voor
al zijn of haar zaken bij ons terecht.”, aldus Joan Bekx van
Veldsink – Bekx, het kantoor dat zich vanuit Mierlo richt op
ondernemers en particulieren in regio Peelland.

Bank samen met het Oranje Fonds diverse lokale projecten.
En regelt de klant zijn bankzaken gewoon in de buurt. Dat is
RegioBank, de buurtzame bank. RegioBank is onderdeel van
de Volksbank, samen met SNS, ASN Bank en BLG Wonen.

Over RegioBank

RegioBank is al ruim honderd jaar actief in de buurt. In dorpen
en kleine steden zijn de zogeheten Zelfstandig Adviseurs van
RegioBank een vertrouwd gezicht. Zij kennen hun klanten
en weten hoe belangrijk een leefbare buurt is waar iedereen
zich thuis voelt: bewoners, ondernemers, verenigingen en
stichtingen. Om het buurtgevoel te vergroten steunt Regio-

Rob van Dijk links in overleg met Tonny Slegers

Voor informatie kunt u
contact opnemen met:
Joan Bekx
Veldsink - Bekx
Markstraat 18
5731 HW Mierlo
0492-661712
jbekx@veldsink.nl
www.regiobank.nl.
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Wij zijn Bouwmaat.
En dat zijn we al
sinds 1986.

Toen opgericht door bouwers,
voor bouwers. Voor elke klus,
van klein tot groot: wij hebben
het in huis.

J. van de Vrande Bedrijfskleding

Kanaaldijk ZW 9a

www.onlinebedrijfskleding.nl

De groothandel voor eigen bazen in de bouw

BCT Weth den Oudenstraat

Altijd een oplossing en goed advies
Het beste assortiment voor de slimme bouwer

5706 LD Helmond 0492 53 79 41

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.

Bouwmaat Helmond
Vossenbeemd 102 | 5705 Cl Helmond
+31 (0)492 50 93 10 | helmond@bouwmaat.nl

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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Promsfestival@
The Lake

Na de eerdere “Nuenen Promsconcerten”, tien maal de organisatie van “Ameezing” in het Park in Nuenen èn
drietal uiterst succesvolle edities van het Elvis/Voices@TheChapel zocht de organisatie van deze evenementen naar
een nieuw concept. Groter…de voorgaande evenementen verkochten vaak binnen enkele uren uit…buiten, in een
festival setting, op het eind van de zomer…een andere sfeer…een nieuwe en unieke beleving…Ibiza-style met een
Nederlands randje…diverser, pop, rock, een zwoele tango naast een Nederlandstalige hit…
Het gevoel van een zomerfestival met lokale gemoedelijkheid en ongeremd plezier.
De solisten, ieder de top in hun genre, zijn bij elk nummer
via audities gezocht en gevonden.
Er zijn VIP-decks, barretjes, loungeplekken, zelfs een
champagne-bar…en uiteraard de grote arena, met een
geweldig podium.

in

Als eerste act openen “The Surphonics”, met hun tot in
detail uitgevoerde surf-sound en 50-er/ 60-er jaren show
het festival.
Daarna: het Promsorkest met diverse solisten en supporting
acts (we gaan U aangenaam verrassen!!)
En tot slot: WAYLON met zijn band…dit behoeft nauwelijks
introductie, aanstekelijke popsongs uitgevoerd door een
van de beste vocalisten die ons land rijk is!
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Voor onze zakelijke gasten zijn er luxe VIP arrangementen
beschikbaar en informeert u naar onze mogelijkheden
voor personeelsverenigingen/personeelsuitjes.
Facturatie is uiteraard geen enkel probleem.

Bij BLM houden we van duurzaam bouwen. Duurzaam
bouwen in projecten én duurzaam bouwen aan relaties.
Sinds medio dit jaar zijn wij in bouwteam met Wijnen
Bouwgroep bezig met de voorbereidingen voor de
nieuwbouw van SHI in Asten. Een mooi vervolg op eerdere
succesvolle projecten met Wijnen Bouwgroep. En ook in
dit geval geldt dat er oog is voor de samenwerking in de
regio. Niet alleen Wijnen Bouwgroep en BLM Wegenbouw
zijn ‘thuis in de regio’, maar ook de onderaannemers komen
uit de regio van Asten. Ook dat is duurzaam!
Samen bouwen we een duurzaam hoofdkantoor naar
BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 ambitie ‘Good’.
Want samen kom je niet alleen het verst, het is ook nog
eens veel leuker. Ook dát is BLM!
Meer weten? Ga dan naar www.blmwegenbouw.nl

Muzikaal:

Het orkest moest groter, een bezetting als het Metropoleorkest, strijkers, een grotere blazerssectie en versterking
in het combo.
Voor het sfeerontwerp en visualisatie van het concept
werd de bekende ontwerper/stylist Hans Kuijten bereid
gevonden om mee te werken.
Een locatie die bij gaat dragen aan die beleving, Strandbad
Enode.
Arrangeur en muzikaal Leider Rob van Reijmersdal, die
gepassioneerd en met zeer veel kennis van zaken de
muziek bewerkt heeft en leiding geeft aan het orkest.

9 en 10 september aanstaande,
strandbad Enode, Nuenen.
Losse kaarten via: www.promsfestival.nl
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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.

DORINE VAN THIEL
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Een bedrijfshypotheek
voor lokale ondernemers.
Bel voo
r een
afspraa
k

Helmondse bedrijventerreinen
toonaangevend voorbeeld
veilig ondernemen
Bedrijventerreinen Helmond hebben voor de 7e maal het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dit keurmerk is een waardering voor de Helmondse bedrijventerreinen, waar sinds 2007 intensief wordt samengewerkt
om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-certificaat te behalen is dat
Stichting Bedrijventerreinen Helmond samen met gemeente, politie en brandweer, afspraken maken om overlast,
criminaliteit, brandveiligheid en onderhoud & beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als
resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.
Werkgroep KVO in audit met Kiwa voor
hercertificering

15 % korting op verzekeringspremie met
KVO-certificaat voor ondernemers

SBH heeft een raamovereenkomst met Interpolis waarin
tot 15% korting wordt gegeven op de brandverzekering
aan ondernemers op de bedrijventerreinen. Het geldende
KVO certificaat en dekkend cameratoezicht systeem zijn
voldoende borging om deze korting aan ondernemers te
verlenen. Wellicht kun je ook bij je eigen (andere) verzekeraar
een KVO-korting ontvangen.
Uiteraard blijven er altijd wensen voor verbetering en daarom
blijft SBH en de werkgroep KVO niet stilzitten. In nauwe
samenwerking met alle genoemde partijen werken we continu
aan de ambitie om de best beveiligde bedrijventerreinen van
Nederland te zijn. In Helmond doen we dat samen!

Helmond loopt voorop
Veldsink - Bekx
Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E bankzaken@mierlo.veldsink.nl
I www.veldsink.nl

In de afgelopen15 jaar zijn enorme stappen gezet. De
samenwerking is naar een hoger level getild en dat is niet
onopgemerkt gebleven. Met vooruitstrevende pilots in
samenwerking met de gemeente Helmond en het Openbaar
Ministerie behoren de Helmondse bedrijventerreinen tot de
koplopers van Nederland en zijn ze toonaangevend voorbeeld
voor vele andere bedrijventerreinen en gemeenten.

Toonaangevende voorbeelden

• De pilot ondermijning, een gezamenlijke en effectieve
barrière tegen de georganiseerde (drugs)criminaliteit
• Regionaal VeiligheidsLab Helmond (RVLH), waarin de
camera-uitkijkcentrale is gevestigd
• Toewijzing en inzet vanuit de politie, van een wijkagent
puur voor bedrijventerreinen

Het nieuwe KVO-certificaat kan dan
door alle ondernemers (gevestigd op de
bedrijventerreinen) weer worden opgevraagd via
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl
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Smart Synergy Helmond;
voeg in en draai mee!
SSH is een uniek en ambitieus programma waarin ondernemers intensief met elkaar én met de gemeente samenwerken. De projecten dragen afzonderlijk bij aan de energietransitie en circulariteit, maar als collectief zorgen ze
voor een versnelde verduurzaming van de Helmondse bedrijventerreinen.
Patrique Dankers, algemeen directeur van E-Quest en tevens
lid van de stuurgroep van Smart Synergy Helmond vertelt: ‘De
diverse projecten van Smart Synergy Helmond zijn belangrijk
voor Helmond en voor ondernemers. Daar help ik graag aan
mee! De warmterotonde op industrieterrein Groot Schooten
bijvoorbeeld, waar mijn bedrijven ook gevestigd zijn, is
belangrijk om een stap te zetten richting verduurzaming.
Zeker met de stijgende gasprijzen, bouw je afhankelijkheid
af en bespaar je uiteindelijk euro’s. Daarnaast zijn we weer
decennia toekomstproof!’

apparatuur en accu’s. Het begint klein, op de Achterdijk,
Zuiddijk, Waterdijk en Korte Dijk. Als ze zien dat er voldoende
deelnemers zijn kan de ophaalservice route worden uitbreidt.
Hierover volgt meer zodra de pilot is afgelopen.

Terrein

Datum

Tijdstip

locatie

BZOB

28 juni

12.00 - 14.00 uur

Acushnet

Hoogeind-De Weijer

29 juni

12.00 - 14.00 uur

Oostendorp

Groot Schooten

05 juli

12.00 - 14.00 uur

Safened

Helmond West

06 juli

12.00 - 14.00 uur

Munsters Metaal

Jaarlijkse terreinbijeenkomsten

De jaarlijkse bijeenkomsten voor ondernemers op de
bedrijventerreinen staan weer gepland bij Stichting
Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Bij droog weer starten ze met
een wandeling van een “lunchOmmetje” om daarna gezamenlijk
met een hapje en drankje geïnformeerd te worden over de
actuele projecten onder de vier kernthema’s van SBH en bij te
kletsen met collega-ondernemers.

De projecten dragen o.a. bij aan het versterken van de
concurrentiepositie; minder CO2-uitstoot, minder CO2belasting. Met elkaar leveren we een grote bijdrage aan
energiebesparing, CO2-reductie en hergebruik van kostbare
grondstoffen.

Interactieve bijeenkomst
ondernemers

Uitnodiging terreinbijeenkomsten
Let op!
bedrijventerreinen Helmond Gewijzigd
e datums

Zorg dat je erbij bent!

Aanmelden
Gelieve tijdig aanmelden via
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Intensieve samenwerking met en tussen ondernemers tijdens
grondstoffenrotonde

Hoe meer bedrijven, hoe groter de impact

Tijdens de aankomende terreinbijeenkomsten van Stichting
Bedrijventerreinen Helmond worden de plannen verder
uitgelicht. Het team van SSH zoekt jullie (ondernemers)
hiervoor op, maar zoek hen vooral ook op! Maak slim
gebruik van elkaars kennis, ervaring en innovatiekracht. Hoe
meer bedrijven er meedoen, hoe groter de impact. En, wie
aanhaakt, bepaalt

Uitnodiging bijeenkomsten
ondermijning/drugscriminaliteit

Hoe weet je of je buren of huurders geen drugscriminelen zijn?
Wanneer?

Donderdag 12 mei van 19.00 – 21.00 uur op Schootense Dreef
33, Helmond

Intensievere samenwerking

Tijdens de bijeenkomsten over de waterrotonde,
warmterotondes
en
grondstoffenrotonde
worden
steeds grotere stappen gezet in het realiseren van
verduurzamingsplannen. Momenteel is het team van
Smart Synergy Helmond (SSH) intensiever contact aan het
leggen met ondernemers en kunnen ze steeds dieper de
materie ingaan om tot haalbare plannen te komen die ook
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Het zal u niet
ontgaan zijn dat ze zelfs al gestart zijn met een pilot rondom
de grondstoffenrotonde voor het ophalen van pallets, ICT-

Voor wie?

• Wat je kunt doen bij een vermoeden van criminele activiteiten
Een samenwerking tussen Politie, Stichting Bedrijventerreinen
Helmond en de Gemeente Helmond.

Voor ondernemers en vastgoedeigenaren
Kijk op www.smartsynergyhelmond.
nl voor meer informatie of neem
contact op met parkmanagement@
bedrijventerreinenhelmond.nl.
Voeg in en draai mee!

Waarom moet je erbij zijn?

De risico’s bij “foute huurders” in een bedrijfspand zijn groot.
Meld je aan, kom naar de bijeenkomst en ontdek:
• Hoe je als vastgoedeigenaar risico’s op “foute huurders” kunt
verkleinen
• Hoe je signalen oppikt en hoe je een drugslab kunt herkennen
(voorbeelden uit de praktijk)

Aanmelden
Gelieve tijdig aanmelden via
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl
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www.black-colors.nl

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

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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Enjoy barbecueën in je eigen NJOJ buitenkeuken

Work hard,
chill better!

Na een dag hard werken is het lekker om even écht te ontspannen. Even het werk helemaal ‘uit’ en lekker
genieten! Je houdt ervan om in de zomer met familie en vrienden gezellig te barbecueën. Je hebt al een Big Green
Egg, goede barbecue of Kamado, maar je grote wens is nu een buitenkeuken. Dan is het barbecue meubel van
NJOJ echt iets voor jou. Daarmee heb je in één klap buitenkeuken en kun jij helemaal los met je Big Green Egg of
barbecue! Het leven is verrukkelijk!
Je hebt een goede barbecue of misschien zelfs wel een Big
Green Egg of Kamado. Daarop maak jij als Grillmaster de
heerlijkste vlees-, vis- en groentegerechten waarmee je jouw
familie, vrienden, buren en jezelf verwent. Je droom is een
ware buitenkeuken. Maar waar bestaat die uit? En wat doe je
ermee in de winter? Moet je die helemaal uit elkaar halen en
binnen zetten om hem niet bloot te stellen aan alle winterse
omstandigheden? Met een barbecue meubel van NJOJ heb je
op al die vragen de antwoorden.

Alles bij de hand

Je Big Green Egg of Kamado plaats je eenvoudig in je NJOJ
barbecue meubel. Voor je Weber barbecue hebben we
ook een speciale variant! Je zet alle schalen met onbereid
en bereid vlees op het werkblad en je hebt alle ruimte om
eventueel vlees, vis, groenten of brood te snijden. In het
kastje heb je alle pannen, schalen, kookgerei en accessoires
liggen. Het bestek ligt in de bestekbak in de lade. Zo heb je
alles wat je nodig hebt bij de hand. Je hoeft niet meer op en

neer te lopen naar de keuken, maar kunt lekker kokkerellen
in je heerlijke buitenkeuken die bestaat uit één meubel.

BBQ op een winterdag

Een plotselinge regenbui hoeft de pret niet te bederven.
Dankzij de wieltjes rijd jij je buitenkeuken direct onder de
overkapping of het zonnescherm. Het feest kan gewoon
doorgaan. Is het barbecueseizoen voorbij, dan rijd je jouw
buitenkeuken zo de garage, schuur of het tuinhuisje in. En
wil je op een mooie herfst- of winterdag barbecueën, dan zet
je ‘m zo weer buiten. Dikke trui aan en huppakee, lekker aan
de slag in je buitenkeuken.

Start chilling!

In de NJOJ Brand Store vind je het barbecue meubel dat bij jou
past. En… mocht je toch aanpassingen willen, dan is dat altijd
bespreekbaar en wordt het meubel volgens jouw wensen
aangepast. Zo geef jij je eigen ‘touch’ aan je buitenkeuken.
Alle barbecue meubels van NJOJ zijn Original Dutch Design
en gemaakt van duurzame materialen. Ze zijn standaard
voorzien van degelijke zwenkwielen en ophanghaken voor

Vaderdagtip!

jouw handdoeken, ovenwanten of BBQgerei. Je werkt
hard, dus je mag ook genieten. Sterker nog: je moet er de
tijd voor nemen, dat verdien je. Verwen jezelf daarom met
een NJOJ barbecue meubel. Daarmee heb jij je zo gewenste
buitenkeuken: lekker compact en altijd daar waar jij ‘m
wenst! Dus, stop working, start chilling!

Bezoek
onze showroom!

NJOJ Brand Store
Steenovenweg 19
5708 HN Helmond
Website: www.njojbrandstore.nl
E-mail: info@njojbrandstore.nl
Telefoon: 085 - 580 9348
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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

Uw specialist voor dagelijks en of periodiek
schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen.
Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en
zonweringen.

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.

Uw specialist in vloeronderhoud o.a.
linoleum natuursteen en hout.

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

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

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

Specialist in schoonmaak

Tapperij - Restaurant

chevelingen
chevelingen
Een Helmonds Tapperij – Restaurant, landelijk gelegen

Aarle-Rixtelseweg 107 - 5707 GK Helmond - Tel.: 0492-792444
info@schevelingen.nl - www.schevelingen.nl
Openingstijden
Openingstijden
Woensdag
tot en
Zaterdag
van vanaf
16:00 15.00
tot 00:00
Woensdag
totmet
en met
Zaterdag
uur uur
Zondag
van 14:00
00:00
uur
en Zondag
vanaftot
12.00
uur.

