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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

Doelgerichte en veelzijdige accountant  

Rob Claassen: ‘Ik duik 
zelf in de materie’ 
Door Susan Verheij

Signalen oppakken, verbanden leggen, cijfers die inzicht verschaffen. En… recht door zee. Helderheid geven. Er niet 
omheen draaien. Advies geven daar heb je wat aan. Dan weet je als onderneming waar je aan toe bent. En kun je er-
naar gaan handelen. Voor mij zit Rob Claassen, zelfstandig accountant. Een AA; accountant-administratieconsulent. 
Hij is analytisch, handelt systematisch en  houdt van verbanden leggen. Na zijn diensttijd en enkele jaren gewerkt te 
hebben studeerde hij bedrijfseconomie aan de HEAO. “Cijfers geven inzicht, maar het totale proces is interessanter.” 
Jarenlang was Rob hoofd administratie bij Vescom en aansluitend werkte hij ook ruim een decennium als AA bij 
Brood & Van Ewijk (nu Flynth). Een deel van de portefeuille van Flynth nam hij persoonlijk mee. Ook was hij operati-
oneel partner bij een logistiek dienstverlener. De dynamiek in dergelijke bedrijven spreekt hem nog steeds aan. Tot 
hij in 2018 op een punt kwam om voor zichzelf te beginnen. “Ik heb   een breed netwerk, ben gedreven en wil geen 
spijt hebben van dingen die ik niet heb gedaan.” Inmiddels beschikt hij over een divers klantenbestand. Van zzp-ers 
tot mkb-ers met moederbedrijven over de grens, maar ook grote productiebedrijven.
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Rob Claassen is overtuigd van zijn eigen kennis en ervaring. Hij 
is accountant, maar wordt ook ingeschakeld als allround ad-
ministrateur. “Ik verricht regulier werk, maar ben bijvoorbeeld 
ook inzetbaar als een vaste administrateur tijdelijk uit de roula-
tie is of als er extra ondersteuning nodig blijkt. Het is een groot 
voordeel dat ik mijn kennis heb opgebouwd bij verschillende 
bedrijven. Dat is de beste leerschool. Ik begrijp bijvoorbeeld 
hoe je een productieboekhouding opstelt, dat geldt niet voor 
iedere accountant die na een opleiding bij een accountants-
kantoor is gaan werken.” Zijn werkverleden zorgt ervoor dat 
Rob een man is met de nodige praktijkinzichten.

De accountantsrol heeft te maken met cijfers, met de fiscus 
maar ook met een goed advies, met juridische vraagstukken, 
personeelszaken en communicatie intern en extern. “Dat bre-
de aspect is interessant bij grotere organisaties waar ik voor 
werk, maar ik zie kleine bedrijven zeker niet als beperkend.”  

’Ben er echt voor de klant’
Rob, je werkte zelf voor een groot accountantskantoor en je 
hebt concurrentie van menig groter bedrijf. Jij kunt als zelfstan-
dige niet alles bieden wat zij wel kunnen. “Dat valt mee. Ook 
ik school me telkens bij. Ik werk dan wel zelfstandig, maar heb 
voldoende specialisten als sparringpartners en ben dat zelf ook 
voor ondernemers en financieel managers. De meeste klan-
ten vinden juist de kleinachaligheid erg prettig. Ik ben altijd 
zelf bereikbaar, het gaat niet via drie lagen. Ik duik zelf in hun 
materie en ben betrokken. Juist door de persoonlijke band die 
ik met mijn werkrelaties aanga, ben ik er echt voor de klant. 

Als ik een aanleiding zie om een klant te bellen dan doe ik dat 
proactief, bijvoorbeeld als een regeling wijzigt waar een klant 
mee te maken heeft.” 

“Laten we vooropstellen dat ik er voor de klant ben, ik ben er 
niet om uurtjes te schrijven. Dat is echt een verschil. Iedereen 
met wie ik werk  verdient oprechte aandacht en mijn advies. 
Soms moet ik gewoon iets uitzoeken, dat doe ik graag goed. 
Dat hoort bij het hoge serviceniveau dat ik wil leveren. Een 
ondernemer moet mij bellen ook als hij of zij een vraag heeft. 
En soms komt het voor dat ik niet alles kan declareren. Dat 
gebeurt wel bij grotere kantoren. Natuurlijk moet ik ook ver-
dienen, maar nu bepaal ik zelf wat te declareren is en wat niet 
en ben daar heel helder in.” 
De prijs- kwaliteitsverhouding tussen hem en een groot kan-
toor is natuurlijk ook gunstiger. 

Klappen van de zweep
Zijn verdere toegevoegde waarde? “Voor een goede jaarre-
kening heeft een BV een accountant nodig. Dat is een feit. Ik 
signaleer zaken die een klant zelf soms niet ziet. Probeer ook 
telkens te kijken wat voordeel op kan leveren of het nadeel 
kan beperken. Ken het klappen van de zweep, er zijn weinig 
administratieve zaken geheim voor me.” Ook hier kijk ik naar 
verbanden en ga daar op in. Daarnaast ben ik helder en trans-
parant wat wel en niet kan volgens de regels. Ik heb liever een 
stevige discussie met de klant dan dat ik overal ja en amen op 
zeg. Belangrijk is dat de klant op de hoogte is van wat mogelijk 
is en wat echt niet door de beugel kan.

Tesselschadelaan 22
5702 DE Helmond
06 53 51 23 72
info@claassen-accountancy.nl  
www.claassen-accountancy.nl

Wat doet een AA accountant?

Een AA-accountant heeft een accountancy-
opleiding op masterniveau afgerond en 
werkt doorgaans in de samenstelpraktijk. 
Een AA-accountant stelt de jaarrekening van 
ondernemers samen, maar geeft ook adviezen 
om de financiële en administratieve situatie 
optimaal te organiseren. Daarnaast is hij op de 
hoogte van allerlei fiscale wetgeving. Maar als 
het nodig is schakelt hij of zij een specialist in. 
Ook dat is accountancy werk, weten waar je 
grenzen qua kennis liggen.

Doelgericht in werk en privé
Rob Claassen sport al jaren veel, zoals waterpolo. Dit doet 
hij in teamverband bij Triton Deurne. “Van huis uit kreeg ik 
mee dat doelgerichtheid letterlijk en figuurlijk een mooie ei-
genschap is. Opgeven is ook geen optie. Die gedrevenheid 
toon ik ook in het water, daarom speelde ik jarenlang in de 
selectie.” Dit zijn dan ook eigenschappen die hem vormen, 
zowel prive als zakelijk. Maar Rob, vindt elke klant dat wel 
prettig? “Ja toch wel. Ik ben niet hard hoor, maar draai niet 
om de zaken heen. Ik geef duidelijk aan wat de wet- en re-
gelgeving is en waar de klant aan toe is. Zo ontstaan geen 
verrassingen. Uiteraard laat ik ook mijn gevoel spreken en 
houd rekening met de klant en de branche waarin die zich 
begeeft. Cijfers alleen zeggen niet alles, ze geven inzicht. Als 
bedrijfseconoom weet ik ook dat productie-, bedrijfskundi-
ge en financiële processen samen het eindresultaat bepalen. 
Door inzicht te hebben in alle processen kan ik een goed 
advies geven.” Claassen is een echte serviceverlener. 

Heeft hij klanten die fors te maken hadden met coronamaat-
regelen? “Zeker, voor hen heel triest. Enkele horecabedrijven 
en ook een reisbureau die flink te lijden hebben. Dat vergt 
voor hen maar ook voor mij inventiviteit. Voor hun boek-
houder ben ik eerste vraagbaak, ook informeer ik hen on-
gevraagd, en belangrijk is het om interesse te blijven tonen. 
Daarnaast hebben zij voor de NOW-regelingen accountants-
verklaringen nodig, en heb namens hen begrijpelijkerwijs 
ook regelmatig uitstel van betaling aangevraagd. Overigens 
ook voor andere bedrijven, komt vaker voor dan menigeen 
denkt.”

Van éénpitters tot flinke 
beheermaatschappijen
Een deel van zijn klantenbestand heeft hij al jaren. “Dat ver-
trouwen voelt natuurlijk fijn. Vanuit mijn sportnetwerk zoals  
de Watervrienden Helmond en DZT Deurne zijn klantrelaties 
ontstaan. Ik werk nu voor bedrijven uit diverse branches, wat 
ik heel prettig vind.”
Zijn no-nonsens instelling leidde er de afgelopen drie jaar tot 
een heel divers klantenbestand. “Van stukadoors, autodea-
lers en andere bedrijven binnen automotive, een groothandel 
in telecommiddelen, webshops, een tuinmeubelbedrijf maar 
ook medische maatschappen, schoonheidssalons en IT-soft-
wareontwikkelaars en een offsetdistributeur. Ieder met een 
eigen verdienmodel, met andere BTW-regelgeving en syste-
men. Voor de één doe ik de administratie voor een ander 
bedrijf stel ik de jaarrekening op.” 
De diversiteit van bovengenoemde bedrijven gaat van één-
pitters tot flinke beheermaatschappijen. Dat geeft hem ver-
trouwen. “Ik wil en kan hen ook dat vertrouwen ook geven. 
Overal heb ik te maken met fijne mensen die vooruit willen. 
De één is heel onzeker, de ander juist overtuigd. Toch hebben 
beiden advies nodig,” Aldus Rob. 

Interim
Regelmatig krijgt hij nieuwe relaties via zijn netwerk en Linke-
dIn-campagnes. Menigmaal gaat hij interim opdrachten aan. 
Zo was hij een tijdlang financieel manager bij een produc-
tiebedrijf en verving hij tijdelijk een financieel directeur bij 
een bouwbedrijf. Ook werkte hij onlangs bij een bedrijf de 
nieuwe administrateur in. Hij is ook in te schakelen als spar-

ringpartner voor financiële vraagstukken. 
Rob Claassen is niet in te schakelen voor controleopdrach-
ten. Daarvoor is een WTA-vergunning nodig. In het begin van 
het jaar heeft hij als accountant minder tijd voor interim-op-
drachten. Dan is hij namelijk druk bezig et het opstellen van 
jaarrekeningen en de fiscale aangiften van zijn bestaande 
klanten.
Met dit artikel is hij in beeld binnen het Helmondse. Toch, 
ondernemingen stappen niet gauw over van accountant. 
“Klopt, dat gebeurt pas als zij ontevreden zijn. Dan hoop ik 
dat ze mij vinden en ervaren dat ik er echt voor de klant zal 
zijn.”

“Als zelfstandige moet je je wel telkens jezelf motiveren,” zeg 
ik tegen Claassen. “Klopt, dat lukt mij vrij goed. Juist omdat 
er zoveel verschillende klanten zijn met ieder eigen vraastuk-
ken. De klantrelatie voelt meestal als een fijne samenwer-
king.” 
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www.the-underdog.nl

Sterk in 
bedrijfsgroei 

realiseren.

 strategie      online marketing      design      sales      development

Steenovenweg 19, 5708 HN  Helmond  |  0492 729 830  |  info@the-underdog.nl

Gratis 

adviesgesprek

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

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

  Bouwopleveringen

  Hogedrukreiniging

  Glasbewassing

  Schoonmaakonderhoud

  Vloeronderhoud

  Vastgoedonderhoud

  Reiniging zonnepanelen

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

Wij helpen u met het kiezen van de perfecte wijn bij uw gerecht 
en geven vrijblijvend advies voor het perfecte wijn cadeau.

Hoofdstraat 13b • 5706 AJ Helmond • Tel: 040-2313095 • Gsm: 06-55700228
info@baremanswynkopery.nl • www.baremanswynkopery.nl

Volg ons:
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TE HUURHelmond, Vossenbeemd 109B / C-D 

RUIM

8.000 M2

AUTOPLEZIER!

Varenschut 21A

5705 DK Helmond

T (0492) 588 988

 

Alles onder 1 dak: Autodroom Helmond. Dit concept is uniek in Nederland. Alle 
wensen op autogebied onder één dak. Wilt U een nieuwe of gebruikte auto kopen, 
keuze genoeg. Leasen of huren? Financieren, leasen of huren? Geen probleem. 
Reinigen, onderhoud, reparatie of schadeherstel? Ervaren vakmensen staan voor 
u klaar. Zelfs voor de autoverzekering zit U helemaal goed. Dat bedoelen wij 
met alles onder één dak. In Autodroom Helmond is gevestigd: VDNS Kia, VDNS 
Suzuki, vd Nieuwenhuijzen Auto’s en Brabant Autolease, Autoschade Helmond 
en Carcleaning Helmond.

€  74.950,-
Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 18.499 km
Bouwjaar: 2020

Mercedes-Benz GLC 300e 4M COUPE AMG

Beknibbelen op kwaliteit en prestaties mag natuurlijk wel. Maar het hoeft niet! 
Als u hoge eisen stelt aan een auto, komt u onvermijdelijk uit bij Mercedes. 
‘The best or nothing′. Bent u bestand tegen een beetje bekijks? Dan zal 
de AMG Line Exterieur u zeker aanspreken. Deze hybride auto heeft een 
combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor. 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!

€ 55.950,- incl.btw

Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar: 2021

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2WD DynamicPlusLine 

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Het gaat hier 
om een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Een krachtige viercilinder 
motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. Dak dicht? Dan toch volop 
daglicht door het elektrisch bediende glazen panorama dak.   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!

€ 41.950,- incl.btw
Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 4.463 km
Bouwjaar: 2020

Volkswagen ID.3 First Pro Performance 58 kWh 

Met deze ID.3 koopt u dus niet zo maar een auto, maar koopt u het resultaat 
van vele jaren innovatie en technische ontwikkeling. Stil en stevig optrekken 
zonder extra uitstoot? De elektromotor zorgt ervoor! 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!

€ 32.445,- incl.btw
Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 22.096 km
Bouwjaar: 2021

Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine Plug In Hybrid

Stijlvol en veelzijdig, dat zijn misschien wel de belangrijkste kenmerken van 
de Kia Niro. Dit exemplaar is bovendien voorzien van verschillende systemen 
die het autorijden aangenamer en veiliger maken. Een viercilinder motor en 
een automatische transmissie verzorgen de aandrijving van deze SUV. Heeft u 
vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een 
van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 24.950,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 50.128 km
Bouwjaar: 2020

Volvo XC40 1.5 T3 R-Design 

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!

€ 35.950,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 50.000 km
Bouwjaar: 2018

Kia Optima Sportswagon 1.6 T-GDI GT-Line Full Options  

De Koreaanse merken onderscheiden zich door geweldige bouwkwaliteit, 
uitstekende rijeigenschappen en slimme technologie. Neem bijvoorbeeld deze Kia 
Optima Sportswagon uit 2018. Heeft u vragen over deze interessante occasion? 
Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze 
showroom is geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 
uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze 
website voor meerdere foto’s!
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Intense beleving 
Koffie en wijn hebben namelijk veel overeenkomsten! De be-
leving, emotie en het vakmanschap achter het product vra-
gen om kennis en kunde. En Gewald is leergierig en heeft 
een goede smaakbeleving.”Het schenken van goede koffie is 
heel belangrijk, daar komt best wel wat bij kijken.” Hij ging 
in gesprek met een oude bekende, De Laat Coffee. Deze 
koffie pronkte al vaker tijdens evenementen van Baremans.  

Het is een familiebedrijf in Nieuwkuijk met stevige roots in 
de koffie.

Duurzame keuze 
De Laat Coffee is de enige 100% neutrale koffiebran-
derij van Europa. Een verantwoorde en duurzame keu-
ze dus.  Maar hun werkwijze heeft nog meer voordelen. 
Zij koelen de bonen met lucht in plaats van met water.  

Omdat het bij koffie  
om smaak gaat
Na meer dan 20 jaar in de wijnhandel, met vele wijnproeverijen en adviezen te hebben mogen geven voor dui-
zenden tevreden klanten, gooide de Corona ook voor Gewald Baremans flink wat roet in het eten. Want met de 
sluiting van de horeca werd ook de levering van wijnen minder. ‘Op een gegeven moment dacht ik: hoe moet dit 
verder? Wat past bij mijn huidige bedrijf? Wat biedt toegevoegde waarde? En vooral: Waar beleef ik plezier aan? 
En plots wist ik het: Koffie!’.

Het exclusieve luchtkoelingssysteem verzekert een optima-
le vochtigheidsgraad voor de bonen. Hierdoor veroudert de 
boon minder snel en behoudt zijn smaak. Daardoor haal je 
ook meer koppen koffie uit een kilo.

Variatie aan bonen en blends 
De bonen van deze heerlijk koffie komen uit alle hoeken van 
de wereld. Colombia, Brazilie, Indonesië en Vietnam. Ze wor-
den geselecteerd op de beste kwaliteit en dan gebrand in de 

branderij in Nederland. Zowel blends als single origins. Naast 
mooie kwaliteit bonen leveren ze ook gemalen koffie, van 
dezelfde kwaliteit bonen. Speciaal voor snel koffie tappen in 
grote volumes bij bijvoorbeeld productie bedrijven, waar veel 
personeel snel een kop koffie wil. ‘Met exact hetzelfde motto 
zoals ik mijn wijnproeverijen in ga: Het gaat om de smaak!’

Een advies op maat
‘Inmiddels heb ik er een Barista training opzitten, heb ik zelf 
koffiebonen leren branden en heb ik alle apparatuur kennis 
paraat. Ik ben klaar om ook u van een gedegen advies te 
voorzien op het  gebied van koffie en de juiste machine voor 
uw bedrijf.’ Met zijn koffie wil Gewald zich  vooral richten op 
de zakelijke markt, productie bedrijven, kantoren, winkels, 
hoewel de horeca natuurlijk ook zeer welkom is. 

En omdat het bij koffie ook om een 
goed advies gaat,
maak ik graag vrijblijvend een afspraak bij u op 
de zaak. Neem contact met me op via: 

Baremans Koffie
Hoofdstraat 13B Helmond
06 55 700 228
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GS Automotive, een jong Helmonds Autobedrijf.

Dat u als klant bij ons voorop staat, zult u merken vanaf binnenkomst.
Transparantie en vertrouwen zijn de belangrijkste waarden binnen ons bedrijf.
Bent u opzoek naar een betrouwbare partner die snel kan schakelen op het gebied van 
onderhoud aan uw bedrijfsauto, camper, of uw personenauto dan bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Wij verzorgen alles rondom uw auto:

- Apk - Alle soorten onderhoudswerkzaamheden - Diagnose van storingen - Reparaties
- Banden - Schadeherstel - Opbouw en inbouw van accessoires - Het cleanen van uw auto

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

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

Automotive

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! 

BLM úw partner 

in de wegen- en industriebouw

Meer weten? Ga dan naar www.blmwegenbouw.nl
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KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR 
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT 
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECH-
NIEKEN. VEEL BEDRIJVEN WERKEN MET ONZE 
PRODUCTEN.

DE OPWARMING VAN DE AARDE LEIDT TOT HOGERE 
TEMPERATUREN OOK IN NEDERLAND. WIJ HELPEN 
U OM HET KOEL TE HOUDEN IN DE ZOMER. MAAR 
WIST U DAT EEN AIRCO OOK ALS VERWARMING 
TE GEBRUIKEN IS? HET RENDEMENT IS ZELFS NOG 
HOGER DAN EEN GASVERWARMING. RAADPLEEG 
VEKAH.

DE AARDE LEVERT ONS WARMTE, UIT DE GROND 
MAAR OOK UIT WATER EN LUCHT. WIJ LEVEREN DE 
TECHNIEK OM DEZE WARMTE TE GEBRUIKEN VOOR 
RUIMTE VERWARMING MAAR OOK VOOR WARMWA-
TERSYSTEMEN.

IN KABELS & SPECIAALKABELS
Speciaalkabels en spiraalkabels op maat gemaakt voor o.a. 
telecommunicatie, navigatiesystemen en de medische industrie.
Geschikt voor diverse toepassingen en verkrijgbaar vanaf 
100 meter. Speciaal ontwikkeld en gefabriceerd volgens 
klantenspecifi caties.

Panovenweg 32

5708HR Helmond 

T +31(0)492 529 645

F +31(0)492 528 515

info@edec.nl

www.edec.nl

Kabel B.V.

UW PARTNER

POWERFUL

Logistic Force is een HR-dienstverlener met 20 vestigingen in Nederland. We 
helpen organisaties met het invullen van de flexibele schil. Soms voor een dag, 
vaak voor een langere periode tot vast. WE GELOVEN IN KRACHTIGE MENSEN.

LOGISTIC FORCE EINDHOVEN
De Donge 2
5684 PX Best

Die maken het verschil!

LOGISTICFORCE.NL

T: 040 – 787 36 60
E: eindhoven@logisticforce.nl
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Wirwar van procedures
Allereerst kan bij een ontslag op staande voet een wirwar 
van procedures ontstaan. Een werknemer die op staande 
voet wordt ontslagen is eigenlijk wel verplicht om tegen dit 
ontslag op staande voet op te komen. Want een ontslag op 
staande voet betekent geen recht op een (WW-)uitkering 
voor de werknemer. De werknemer zal dan ook een proce-
dure starten waarbij hij vraagt om het ontslag op staande 
voet te vernietigen. En als werkgever ben je dan eigenlijk ook 
verplicht om een voorwaardelijke ontbindingsprocedure te 
starten, voor het geval de kantonrechter oordeelt dat een 
ontslag op staande voet een te ver gaande maatregel is en 
het ontslag op staande voet vernietigt.

En daar begint de ‘wirwar’ al. Want van allebei de uitspra-
ken kan hoger beroep worden aangetekend. Stel bijvoor-
beeld dat het ontslag op staande voet wordt vernietigd en 
het voorwaardelijke ontbindingsverzoek wordt toegewezen. 
Dan kan de werkgever tegen de vernietiging van het ontslag 
op staande voet in hoger beroep en de werknemer tegen het 
toegewezen ontbindingsverzoek. En de uitspraken in hoger 
beroep kunnen dan in beide procedures compleet tegenover-
gesteld zijn, met alle juridische, maar zeker ook praktische, 
complicaties van dien.

Bovendien is er nog een groot (financieel) risico voor een 
werkgever om een ontslag op staande voet te geven. Want 
als de rechter concludeert dat een ontslag op staande voet 
ten onrechte is gegeven, dan houdt dit automatisch in dat 
een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. En als 
de werknemer niet om vernietiging van het ontslag op staan-
de voet heeft gevraagd, maar om een schadevergoeding toe 

te kennen op grond van onregelmatige opzegging, dan is 
de werkgever een billijke vergoeding verschuldigd is aan de 
werknemer.

Een waar mijnenveld dus, waar je je als werkgever in begeeft 
als de rechter vindt dat een ontslag op staande voet ten on-
rechte is gegeven. En rechters zijn zeer kritisch als het om een 
ontslag op staande voet gaat. Het moet enerzijds echt een ui-
terste sanctie zijn en voor de vraag of een ontslag op staande 
voet gerechtvaardigd is moeten alle omstandigheden van het 
geval worden meegewogen, waaronder ook de persoonlijke 
omstandigheden van de werknemer. En daarnaast moet ook 
aan de formele eisen zijn voldaan die aan een ontslag op 
staande voet worden gesteld.

Twee praktijkcases die dit duidelijk maken
De eerste kwestie betrof een medewerker die van de werk-
gever een leaseauto ter beschikking gesteld had gekregen. In 
de gebruikersovereenkomst die partijen voor het gebruik van 
die auto hebben gesloten, staat (onder meer) dat de werk-
nemer alle kosten en schades moet vergoeden die kunnen 
ontstaan als hij zich niet als goed gebruiker van de auto ge-
draagt. Daarnaast staat in de gebruikersovereenkomst dat 
werknemer niet mag rijden onder invloed van alcohol, drugs, 
medicijnen, bij ongeschikte medische of psychische toestand 
en/of indien het rijbewijs ongeldig of ingetrokken is.

Desondanks veroorzaakt de werknemer op een gegeven mo-
ment onder invloed van drank een ongeluk. De werkgever 
verzuimt om direct aan de werknemer aan te geven dat op 
basis hiervan ontslag op staande voet wordt gegeven. De 
werknemer wordt pas twee weken daarna op staande voet 

Het mijnenveld dat ontslag 
op staande voet heet…
De laatste tijd constateer ik in de overzichten van de rechtspraak dat steeds vaker wordt overgegaan tot een ontslag op 
staande voet en ook in mijn praktijk krijg ik weer vaker de vraag of een werknemer op staande voet kan worden ontslagen. Ik 
ben daar altijd zeer terughoudend in. Alleen als een werknemer het heel erg bont heeft gemaakt adviseer ik werkgevers om 
daadwerkelijk over te gaan tot een ontslag op staande voet.

ontslagen omdat volgens de werkgever bijkomende omstan-
digheden waren geconstateerd (die overigens niet bewezen 
werden verklaard). Dit vond de kantonrechter te laat, want 
de werknemer had de werkgever al vrijwel direct na het on-
geval geïnformeerd dat hij een ongeluk had gehad en dat er 
alcohol in het spel was.

De kantonrechter geeft hier tevens nog eens expliciet aan 
wanneer een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is:

“Vooropgesteld wordt dat een ontslag op staande voet een 
uiterst middel is en dat het slechts mag worden gegeven 
als van werkgever op grond van een dringende reden niet 
kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de be-
treffende werknemer nog langer te laten voortduren. Bij de 
beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende 
reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het ge-
val, in onderling verband en samenhang, in aanmerking 
worden genomen, waaronder begrepen de persoonlijke om-
standigheden van de werknemer. Daarbij dient niet alleen te 
worden gelet op de aard en de ernst van de aan de werk-
nemer verweten gedraging, maar moeten ook de aard van 
de dienstbetrekking, de duur daarvan en de wijze waarop 
de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld, in de af-
weging worden betrokken. Daarnaast moet rekening wor-
den gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de 
werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag 
voor hem zullen hebben. Ook indien deze gevolgen ingrij-
pend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstan-
digheden tegen de aard en ernst van de dringende reden tot 
de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.”

Dus niet alleen moet sprake zijn van een zodanig ernstige 
gedraging dat deze als een dringende reden moet worden 
beschouwd, maar tevens moet worden gekeken naar de per-
soonlijke omstandigheden van de werknemer. En als sprake 
is van een lang dienstverband zonder dat daarbij sprake is 
geweest van negatieve beoordelingen of incidenten met de 
werknemer, terwijl daarnaast sprake is van een oudere werk-
nemer met slechte perspectieven op de arbeidsmarkt, zal een 
ontslag op staande voet eerder worden vernietigd.

Die persoonlijke omstandigheden kwamen ook terug in een 
tweede kwestie die ik wil bespreken. Een werknemer had 
een dienstverband van meer dan twintig jaar bij de werkge-
ver. Hij had nog nooit een onvoldoende beoordeling gehad 
en ook nog nooit een (officiële) waarschuwing. De werkne-
mer veroorzaakte toen een ongeval op de werkvloer. 

De werkgever, die een strikt veiligheidsbeleid voerde, ont-
sloeg de werknemer op staande voet, mede op basis van 
verklaringen van collega’s die ter plekke aanwezig waren 
geweest bij het ongeval. Deze verklaringen werden echter 
betwist door de ontslagen werknemer en zijn versie werd 
ook bevestigd door een derde partij. En daarnaast werd het 
ontslag op staande voet erop gebaseerd dat de werknemer 
er eerder op zou zijn gewezen dat hij soms te fel kon reage-
ren en dat hij dus gewaarschuwd was.

De werknemer heeft zijn ontslag op staande voet aangevoch-

ten bij de rechter en heeft daarbij aangevoerd dat de ernst 
van zijn gedragingen door de werkgever werd ‘opgeblazen’, 
dat hij een onbesproken dienstverband had van meer dan 
20 jaar en dat hij nooit een (officiële) waarschuwing had ge-
kregen over zijn gedrag. Weliswaar was in gesprekken wel 
besproken dat hij af en toe fel kon reageren, maar bij die 
constatering was het gebleven.

Uiteindelijk heeft hier de werkgever eieren voor zijn geld ge-
kozen en het ontslag op staande voet ingetrokken, waarna 
het hele achterstallige salaris alsnog diende te worden be-
taald.

Uit deze kwesties volgt dat de risico’s van een ontslag op 
staande voet groot (kunnen) zijn. Behalve in hele uitzonder-
lijke gevallen is mijn advies dan ook om een ontbindingspro-
cedure te starten bij de kantonrechter op basis van (ernstig) 
verwijtbaar handelen. Want dan worden de gedragingen 
beoordeeld in het licht van de ‘redelijke grond’ en niet als 
het ultieme middel dat een ontslag op staande voet wel is. 
En als dan echt sprake is van een situatie die als ernstig is te 
beschouwen, zal een ontbinding vaak worden afgegeven. En 
als de rechter oordeelt dat de werknemer ernstig verwijtbaar 
heeft gehandeld, zal aan hem ook geen vergoeding toeko-
men en zal worden ontbonden zonder dat rekening wordt 
gehouden met een opzegtermijn.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus 
ook over de kansen en de risico’s van een ont-
slag op staande voet, 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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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

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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Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel

Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

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

25 jaar ervaring: uitstekende vakkennis en een 
soepel proces
We voorzien uw staalproducten van een duurzame, beschermende laag op 
het hoogste kwaliteitsniveau. Ons full service dienstenpakket kenmerkt zich 
door de fl exibiliteit en korte lijnen. Onze mensen samengevat: jarenlange 
ervaring gecombineerd met passie en enthousiasme. Deze combinatie maakt 
ons tot een prettige en betrouwbare partner om mee samen te werken.

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

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel

Diensten

Van Dorp biedt een totaalpakket aan technische diensten. Met een team van ervaren en betrokken 
medewerkers wordt alle techniek in gebouwen zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Bij alle 
diensten staan duurzaamheid en besparing op natuurlijke bronnen als elektriciteit, gas en water centraal. 
Naast alle gebouwgebonden disciplines zoals Technisch beheer, Energieconcepten, Brand- en inbraak-
beveiliging, heeft Van Dorp ook nog een aantal specials zoals Grootkeukens, Railinfra en Zwembaden. 

Van Dorp Helmond Rietbeemdweg 2 | 5705 BH Helmond | T: (0492) 504 444 | E: infohelmond@vandorp.eu
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Nieuwe stoelen  
op het Ereterras
Helmond Sport heeft onlangs nieuwe lederen Business stoelen op het verwarmde Ereterras geplaatst.  
De nieuwe stoelen zijn geleverd in de kenmerkende rode en zwarte clubkleuren van Helmond Sport.
 
Zodra de club haar zakelijke relaties weer mag ontvangen zullen deze mooie seats weer bezet worden.

Heel Helmond 
Sport Magazine
Met trots heeft Helmond Sport de eerste editie van het Heel Helmond Sport Magazine gepresenteerd. Een bij-
zonder exemplaar omdat de club met medewerking van diverse vrijwilligers dit magazine zelf heeft uitgebracht.
Het nieuwe Magazine wordt verspreid onder de seizoenkaarthouders en zakelijke partners van de club. Daarnaast 
ook nog op diverse andere locaties.

In deze eerste editie voor de echte Helmond Sport supporter 
staan diverse interviews en reportages.
Zo komt onze aanvoerder Robin van der Meer aan het woord, 
spreekt voorzitter Philippe van Esch over de nieuwe Campus 
de Braak en leer je de personen achter het HLMD Supporter-
scafé kennen.
 
Helmond Sport bedankt alle vrijwilligers die hebben bijgedra-
gen aan dit mooie Heel Helmond Sport Magazine en in het 
bijzonder Peer & Partners voor de vormgeving.
 

Mocht u als bedrijf zelf een keer kennis willen 
maken met de mogelijkheden bij Helmond Sport.
Neem contact op via het mailadres:  
sales@helmondsport.nl
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CVE beveiliging | Half Elfje 8 5711 | ES Someren 
www.cve-beveiliging.nl | 06 - 10 81 05 75

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

C.V.E.
BEVEILIGING 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

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

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

Kleur/zwart- wit, gevouwen/ongevouwen, 
grootformaat digitaliseren, geen probleem

Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond
0492-527250 • info@black-colors.nl •www.black-colors.nl
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The Underdog onderscheidt zich van andere online 
marketingbureaus doordat het ook eigen projecten 
heeft. “We hebben als The Underdog die groei ook 
doorgemaakt”, legt Wechseler uit. “Met een aantal 
projecten zijn we zelfs uitgegroeid van underdog tot 
marktleider. De opgebouwde expertise en praktijkervaring 
zetten we graag in om collega-ondernemers te helpen met 
de uitbouw van hun onderneming. Daarnaast zetten we 
desgewenst ook onze eigen salesprofessionals in om de 
voor de klant ontwikkelde marketing- en salesstrategie 
uit te voeren. Ook daarin onderscheiden we ons dus van 
andere bureaus.”

De vraag achter de vraag
Wechseler en zijn collega’s worden vaak benaderd met 
verzoeken tot ondersteuning in één segment van de hele 
bedrijfsvoering. “Dan krijgen we bijvoorbeeld de vraag 
van een ondernemer of we hem kunnen helpen met het 
beheer van sociale media, want het kost teveel tijd om 
dat goed aan te pakken”, vertelt Wechseler. “Dat kunnen 
we natuurlijk voor hem oppakken, maar liever gaan we in 
een gratis adviesgesprek op zoek naar de vraag achter de 
vraag: wat wil je nou echt? Uiteindelijk komt het er vaak 
op neer dat de ondernemer vooral meer omzet, rendement 
of klanten wil. Logisch, want daar gaat het om als je een 
bedrijf of non-profit organisatie runt.”

Plan van aanpak
Om tot omzetgroei te komen moet alles kloppen. “En 
daarom houden we een flink deel van de bedrijfsvoering 
van de klant tegen het licht”, zegt Wechseler. “Dat 
begint natuurlijk met het product of de dienst. Wat is 
het, waar onderscheidt het zich door en hoe is de markt? 
De volgende stap is om te kijken welke doelstellingen de 
ondernemer wil halen, op wat voor termijn en hoe die 
verwezenlijkt kunnen worden. Op al die vragen zoeken 
we samen de antwoorden. Dat alles resulteert dan in een 
gedegen plan van aanpak. Denk daarbij aan een plan om 
meer leads, sales of sollicitanten te realiseren, dan wel om 
bijvoorbeeld onderzoek te doen naar expansiekansen of 
een tweede online businessmodel.”

Samen doorgroeien
The Underdog komt niet alleen met een plan, maar wil 
ook graag participeren in de uitvoering ervan. “Het is een 
totaalconcept”, stelt Luc Wechseler. “We kruipen echt in 
de business van onze klant als ondernemers, om zo het 
proces in goede banen te kunnen leiden. Waar nodig 
kunnen we ook onze eigen professionals op het gebied 
van sales, (online) marketing, techniek, communicatie, 
foto- en videografie en design ter ondersteuning inzetten. 
We doen alles om het plan van aanpak uit te voeren om zo 
tot het beoogde resultaat te komen - op de korte termijn 
én de lange termijn - en dus samen met de ondernemer 
groei te realiseren.”

Resultaat en rapport
Vanzelfsprekend hangt er ook een prijskaartje aan dit 
totaalconcept. “Maar dat verdient zichzelf terug”, knikt 
Wechseler. “Daar zorgen we wel voor. Maar de kosten gaan 
altijd voor de baat uit en dus houden we rekening met het 
initiële budget van de ondernemer. Daarmee gaan we aan de 
slag. Gaandeweg het proces meten we continu de resultaten, 
zodat we kunnen zien of het schip nog op koers ligt of dat 
we moeten bijsturen. Onze doelstelling is die van de klant en 
daar gaan we vol voor. Aan de hand van de resultaten kun je 
uiteindelijk ook ons plan van aanpak een rapportcijfer geven.” 

“Wil jij doorgroeien met je bedrijf? Meer sales, meer omzet, 
een hoger rendement of medewerkers aantrekken die je 
onderneming een boost geven? Misschien wil je wel een 
nieuw businessconcept uitrollen of onderzoek doen naar 
uitbreidingsmogelijkheden”, besluit Luc Wechseler met een 
glimlach. We zijn klaar om ondernemers in 2022 te helpen 
met groeien!

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

The Underdog deelt expertise en ervaring in marketing en sales

Totaalconcept helpt
ondernemers groeien

Het Helmondse marketing- & salesbureau The Underdog helpt ondernemers hun bedrijf met groeien. “Als het 
gaat over groei, wordt er vaak puur aan omzetgroei gedacht”, zegt manager marketing en operations van  
The Underdog, Luc Wechseler. “Natuurlijk is dat wat je beoogt, maar omzetgroei realiseer je alleen als alles klopt. 
Je product of dienst, je website, je (online) marketing, je logistiek en serviceverlening. Alles. Als wij met een 
ondernemer in gesprek gaan, kijken we dus heel breed.”
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TE KOOP

Dit tijdloze kantoorgebouw is gebouwd als farmaceutisch 
laboratorium en is opvallend gunstig gelegen op Busines-
spark “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 Kui-
pers Installaties. 

Oppervlakte: Kantoor/laboratoriumruimte (begane grond)
 715 m² VVO
 Kantoor/laboratoriumruimte (1e etage)
 705 m² VVO
Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: Businesspark ‘Groot Schooten’ is goed be-
reikbaar met de auto via de N270 (Eindhoven-Venray). Via de 
A270 zijn vele uitvalswegen makkelijk bereikbaar, zoals de 
A58 (Tilburg-Rotterdam-Den Haag), de A2 (Maastricht-Den 
Bosch-Utrecht-Amsterdam), A50 (Eindhoven-Nijmegen) en de 
A67 (Venlo-Antwerpen).

Steenovenweg 15 te Helmond

Koopprijs nader  
overeen te komen

Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Modern en representatief kantoor met functionele indeling op 
goede locatie op kleinschalig bedrijventerrein Rakthof aan de 
N270. Bouwjaar 2001

Oppervlakte: Kantoorruimte begane grond
 Circa 123 m²
 Kantoorruimte eerste verdieping
 Circa 110 m²
Parkeerplaatsen: 5 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: Het gebouw is vanuit diverse uitvalswegen 
goed bereikbaar. Provinciale weg N270/A270 (Helmond – Eind-
hoven) ligt op steenworp afstand en binnen 5 autominuten is de 
provinciale weg N279 (Veghel – Asten) bereikbaar. Rijksweg A67 
(Eindhoven – Venlo / Duitsland) is binnen 15 autominuten bereik-
baar.

Rakthof 16a helmond

Koopprijs nader  
overeen te komen

TE KOOP

Op bedrijventerrein “De Bemmer” te Beek en Donk gelegen 
bedrijfsterrein, groot circa 7.166 m². In de directe omgeving zijn 
onder andere gevestigd; Van Thiel United, RvL Mobility, Opheij 
Hekwerken, Formula Air Netherlands, SDK Koudetechniek, Leen-
ders Roosters B.V., van Lankveld Transport, Thibo, Hitmetal en 
Verschuren APK en Bandenservice BV.

Oppervlakte: Loods in slechte staat Circa 1.800 m²
 Groot buitenterrein, semi verhard
 Circa 5.000 m²

Parkeerplaatsen: Ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: Via de Bosscheweg is de nabijgelegen Rijksweg 
N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) snel te bereiken. Beek en Donk is 
direct verbonden met buurgemeenten als Veghel en Helmond. 
De op- en afritten van autosnelweg A50 (Eindhoven-Nijmegen) zijn 
gelegen op ca. 15 minuten rijden.

Julianastraat 1 te Beek en Donk

TE HUUR

Op industrieterrein “De Bemmer” te Beek en Donk gele-
gen perceel, met een totale grootte van ruim 39.500 m², 
wordt een groot bedrijfscomplex ontwikkeld. 

Oppervlakte: Kantoren Circa 2.360 m²
 Hal links Circa 6.000 m²
 Hal midden incl. luifel Circa 2.500 m²
 Hal rechts Circa 3.500 m²
 Halhoogte Circa 10 m¹ 
 
Parkeerplaatsen: Voldoende parkeermogelijkheden,  
 circa 180 op eigen terrein.

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: De ligging van het terrein is nabij de provinciale 
weg Den Bosch – Helmond en nabij de rondweg rondom Beek en 
Donk, de N279, waardoor de A50 en A67 goed bereikbaar zijn. 
De N279 wordt in 2023-2024 verbeterd/uitgebreid met ongelijk-
vloerse kruisingen.

Thibostraat Beek en Donk

Huurprijs nader  
overeen te komen

In samenwerking met:   
Adriaan van den Heuvel Makelaars & Adviseurs

Dit terrein is (tijdelijk) te huur tot aan het moment dat de omgevingsvergunning voor het bouwplan wordt verleend.
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www.onlinebedrijfskleding.nl
J. van de Vrande Bedrijfskleding    Kanaaldijk ZW 9a    5706 LD Helmond 0492 53 79 41

BCT, ruimte voor ondernemers, heeft 2 locaties.
BCT Hortsedijk voor huren vanaf 50m2.
BCT Weth den Oudenstraat voor huren vanaf 18m2.

Beide locaties zijn gemakkelijk per auto of OV te 
bereiken en hebben gratis parkeerplaatsen voor 
huurders en bezoekers.

Kenmerken van BCT:
• Flexibele contracten;
• Voordelige huurprijzen;
• Snelle internetverbinding (glasvezel);
• Kantoorruimten onder andere voorzien van 

vloerbedekking, intercominstallatie en airco;
• Koffie en thee wordt verzorgd;
• Uitstekend bereikbaar per auto en OV;
• Eigen parkeerterrein voor huurders en 

bezoekersparkeerplaatsen;
• Gebruik spreekkamers;

Weth. den Oudenstraat

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

BCT Hortsedijk

BCT Weth den Oudenstraat
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XXL POSTERS FC • BOUW TEKENINGEN • FEESTGIDSEN • SUPPLIES • BANNERS
T-SHIRTS BEDRUKKEN • DTP OPMAAK • PERSONALISEREN • MAILING • FLYERS

STROOIFOLDERS • FAM DRUKWERK • LAMINEREN • INBINDEN • PENNEN
CANVAS • ZEIL • LIJSTEN • WIRE - O • HUISSTIJLEN • PLASTIFICEREN

ZWART / KLEURKOPIEEN • STICKERS • ETIKETTEN ETC. ETC. ETC. ETC. ETC. 

Black & Colors
Panovenweg 35 - Helmond -  Tel.: 0492 - 527250

e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl

www.black-colors.nl

BETROUWBAAR, 
SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW

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 vestigings-
beleid kunnen wij u de weg wijzen naar een voor u geschikte locatie om te ondernemen.

Heeft u een vastgoedobject te koop/te huur op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Via de site kunt u uw object aanmelden om (kosteloos) te laten plaatsen.
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Alles voor school en kantoor

dak
alliance.

C.V.E.
BEVEILIGING

WWW.ERMA.NL

FINANCIËLE DIENSTEN
V E R Z E K E R I N G E N
H Y P O T H E K E N

Alles voor school en kantoor

Beurs Nieuw Stijl wenst u allemaal een gezond 
en gelukkig 2022! We verwelkomen u ook dit 
jaar graag weer op de beurs.

helmond

VerHoeven
S T E R K  I N  B E E L D

Hollandhof 85 | 5709 DG Helmond | 06 41 49 11 46
info@verhoevensterkinbeeld.nl | www.verhoevensterkinbeeld.nl

T  brass
Varenschut 21 A
5705 DK Helmond
Postbus 550
5700 AN Helmond
T 0492-588988

NL83 RABO 0119 1512 27

info@vdnieuwenhuijzen.nl
www.vdnieuwenhuijzen.nl

K.v.K. Eindhoven nr.: 17.13.03.18
BTW nr.: NL 8093.83.974.B.01

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing, zoals vermeld op achterzijde.

chevelingen
Tapperij - Restaurant

dak
alliance.
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VERPAKKINGEN
LABRO

Voor de bedrijven die 
mee willen doen 
in 2022 
Aanmelden kan via de website  
www.beursnieuwestijl.nl 

2 & 3 November 2022



36 37

Oprecht betrokken

Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81

5707 LC Helmond

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

Kanaaldijk Noord West 81

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl

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. 

SWAP

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl
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Werkgeversdesk 

Als bedrijf loopt u regelmatig tegen zaken aan, waarbij u 
wel ondersteuning kunt gebruiken. Dan is het handig als u 
ergens terecht kunt met uw vragen of voor advies. Of dat nu 
gaat over de salaris- en personeelsadministratie, HR-zaken, 
coaching of werving en selectie. Bij Koenen en Co wordt u te 
woord gestaan door specialistische adviseurs, die samen onze 
Werkgeversdesk vormen. Heeft u vragen? Zoekt u advies?  
Of zijn er zaken die u belemmeren? Dan helpen zij u verder!  

Samen sterk
Problemen lossen we samen op en uitdagingen 
pakken we samen aan. Daarvoor sparren we met u. 
Over de organisatie van uw bedrijf. Over zaken waar 
u dagelijks mee te maken krijgt, zoals personeel, 
wet- en regelgeving of veranderingen, maar ook 
voor de lange termijn. En we bieden oplossingen. 
Met advies, producten en ondersteuning.

Rots in de branding
voor werkgevers.

drs. Jermaine Wekenborg
Partner

j.wekenborg@koenenenco.nl

+31 (0)88 7747670

Onze diensten
 Salarisservice

 Personeel en Recht

 Loonheffingenadvies

 Collectief Pensioen Advies

 Executive Search

 Coaching en assessments

 - Drijfverenanalyse en persoonlijke coaching

 Ontwikkelassessment en persoonlijke coaching 

 - Selectieassessment

www.koenenenco.nl

Multifunctionele 
bartafels voor 
binnen én buiten!

100% Dutch Design

Staat goed in 1 minuut!

www.njojbrandstore.nl

Download 

onze brochure

Steenovenweg 19
5708 HN  Helmond
0492 - 729 863
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Voordelen collectieve beveiliging
• Vermindering van risico op inbraak, vandalisme of 

brandstichting
• Preventie, vroegtijdige signalering en adequate actie
• Vast beveiligingsteam; bekend met bijzonderheden en 

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 

Doet uw bedrijf al mee met 
het beveiligingscollectief?
Steeds meer ondernemers op de bedrijventerreinen doen mee. Zorg dat ook u er niet alleen voor komt te staan!

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

Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief  in de 
verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te ver-
klaren; ERwin en MArk Saris twee broers en tevens de twee 
compagnons. ERMA verpakking is een; “sheetplant” d.w.z.; 
wĳ  vervaardigen verpakkingen uit golfkartonnen platen.

Onze specialiteiten zĳ n:

Specialist op het gebied van 
verpakkingen van golfkarton

XXXL-dozen 

Driedubbel golfkarton

Palletdozen

Stansdozen

Drukwerkdozen

Vakverdelingen

WWW.ERMA.NL
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Biedt u dienstverlening aan
op het gebied van vitaliteit ? 
Dan is Stichting Bedrijventerreinen Helmond op zoek naar jou!

De adviseur vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de 
Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Esther van den Hurk, 
biedt ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen 
maatwerk ondersteuning bij de praktische invulling van 
thema’s die raken aan ‘Gezond en met plezier werken, nu en 
in de toekomst’. Dat betekent vooral helpen bij het vinden én 
in gang zetten van een passende aanpak. 

Om vraag en aanbod goed bij elkaar te kunnen brengen, is 
de Stichting Bedrijventerreinen Helmond een database aan het 
vullen met al het regionale aanbod op dit gebied. Voelt u zich 
aangesproken en kunt u iets betekenen, dan komt de stichting 
graag met u in contact. 

Neem contact op met vitaliteitsadviseur Esther van den Hurk 
via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl om uw 
aanbod toe te lichten.
Alleen als u gericht bent op / ervaring hebt in dienstverlening 
voor bedrijfsleven!

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)

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

Sinds 2007 zijn de Helmondse bedrijventerreinen in het bezit 
van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Een positief 
gevolg van de jarenlange goede samenwerking tussen 
de eerder genoemde partijen. Onder het Keurmerk Veilig 
Ondernemen valt o.a. een plan van aanpak met maatregelen 
om criminaliteit terug te dringen. 

Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

• Het verbeteren van verkeersveiligheid
• het verbeteren van georganiseerd toezicht door politie en 

beveiliging
• het beter verlichten van gebieden, het plaatsen van camera’s 

en dergelijke
• investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, 

straatmeubilair, etc.)
• terugdringen van ondermijning en cybercriminaliteit.

Voorkomen is immers beter dan genezen.

Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO)
Alle samenwerkende partijen, ook wel de KVO-Koepel 
genoemd, komen ieder kwartaal bij elkaar, en verzorgen 
daarnaast twee keer per jaar op elk Helmonds bedrijventerrein 
een fysieke schouw. Alle betrokkenen zetten zich in voor 
het behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen op de 
bedrijventerreinen. Het huidige certificaat wordt begin 
2022 opnieuw gekeurd door KIWA. Een hoge respons van 
ondernemers op de KVO-vragenlijst is daarin een eerste 
vereiste. 

De KVO –Koepel roept u hierbij dan ook op om uw mening 
over uw bedrijventerrein te geven, zodat er ook de komende 3 
jaar gewerkt kan blijven worden aan veilige en aantrekkelijke 
bedrijventerreinen! 

Ga naar www.bedrijventerreinenhelmond.nl/kvo-vragenlijst en 
vul het vandaag nog in. Uw mening telt!

Waarom is het KVO Certificaat zo belangrijk?
Het verplicht tot samenwerking tussen de stichting 
bedrijventerreinen Helmond, gemeente, politie en 
brandweer. Het draagt continu bij aan een verbetering 
van het ondernemersklimaat op onze bedrijventerreinen, 
zoals het verbeteren van het openbaar gebied, tegengaan 
van ondermijning en cybercriminaliteit, maar ook geeft 
de KVO-Koepel adviezen over onder andere brandgevaar, 
opslag van gevaarlijke stoffen, verkeersveiligheid en 
camerabeveiliging. Eveneens kan het certificaat een korting 
op uw verzekeringspremie opleveren. 

Voor vragen kunt u contact opnemen via 
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Op naar een nog veiliger 
ondernemersklimaat
De criminaliteit op de Helmondse bedrijventerreinen is de afgelopen jaren zichtbaar en significant gedaald, maar 
is helaas nooit helemaal verdwenen. Het is en blijft een proces van continue aandacht. Aandacht vanuit diverse 
hoeken wel te verstaan, want veilig maken en houden kun je niet alleen. Stichting Bedrijventerreinen Helmond 
werkt dan ook al 15 jaar nauw samen met politie, gemeente, brandweer en professionele beveiligingspartners 
om een veilige bedrijfsomgeving te kunnen garanderen.

Voor meer informatie over de maatwerk 
ondersteuning “vitaliteit”, kijk op www.
bedrijventerreinenhelmond.nl/gezond-en-met-
plezier-werken-nu-en-in-de-toekomst 
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Locatie: Autowijk Helmond  Varenschut 21e  5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 972  ton@brabantautolease.nl  Ton van Abeelen 06-23225695

Volkswagen Volvo Fiat

Type       

Bijtelling   

Type       

   

Bijtelling   

Type

Lease

VOOR UW GEMAK  
ALLES  

ONDER ÉÉN DAK
Brabant Autolease in Helmond is een regionale merk-onafhanke -
lijke leasemaatschappij. Wij maken onderdeel uit van Autodroom 
Helmond en hebben een samenwerkingsverband met Bovemij.

Steeds meer bedrijven geven de voorkeur aan een samenwerking 
met herkenbare en lokale bedrijven. De ontwikkelingen rond  

mobiliteit in combinatie met de veranderende arbeidsmarkt gaan 
erg snel. Brabant Autolease gaat graag met u in gesprek en samen 

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

Wij staan voor u klaar.

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

Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze 
bedrijven versterken elkaar. U kunt dus rekenen op persoonlijk, goed advies en hoogstaande 
service.

Kies voor gemak
Brabant Autolease is hét adres voor leasing. Dat betekent dat wij alles van A tot Z regelen. Wij 
geloven in ontzorgen. U wilt niet uw winterbanden bij het ene bedrijf verwisselen en bij het an-
dere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Volop mogelijkheden
En gemak, dat bieden wij. Zo is de keus aan u! Wij hebben een uitgebreid aanbod aan nieu-
we en gebruikte auto’s en zijn niet gebonden aan een merk. Onze leasecontracten bieden 
dat gemak ook. Er is een keuze uit een looptijd van 24 tot 48 maanden en daarnaast behoort 
shortlease (vanaf 3 maanden) tot de mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld de perfecte oplossing 
voor medewerkers met een tijdelijk contract.

Voor uw gemak alles onder een dak!

Contact
Brabant Autolease
Autoboulevard Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:   

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

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

Alles ‘op slag’ geregeld!

www.gwstorage.nl   |   Hortsedijk 81 b   |   Helmond

Zakelijke opslagruimte nodig? 
Huur jouw opslagbox bij GW Storage

   Documenten of archief
   Winkel- of handelsvoorraad
    Kantoorinventaris

Zeer aantrekkelijke prijzen    24 uur per dag videobewaking

De eerste drie maanden 

25% korting!NIEUW IN 

HELMOND
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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

DORINE VAN THIEL

0614593550 

Aarle-Rixtelseweg 19, Helmond

info@pedicuredorinevanthiel.nl

www.pedicuredorinevanthiel.nl
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Een heldere visie, een helder resultaat!Een heldere visie, een helder resultaat!

Specialist in schoonmaak

Uw specialist voor dagelijks en of periodiek 
schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen.

Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en 
zonweringen.

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

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

KUNST
&POSTER

BESTEL UW NIEUWE CANVAS VIA

WWW.BLACK-COLORS.NL
EN HAAL DEZE OP IN ONZE WINKEL!

KLAAR MET DIE WITTE SAAIE MUREN IN JE KANTOORRUIMTE? 

BEKIJK ONZE VENIEUWDE WEBSITE

150 X 100 CM € 100,00 INCL BTW

KEUZE UIT MEER DAN 200 BEELDEN!
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Helmond

Eindhoven

Someren 
Asten

Beek en Donk
Den Bosch

Deurne

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

Hét blad voor Ondernemingen in Helmond
Wij hopen met zakelijk helmond een belangrijke spil te kunnen zijn in de communicatie en het promoten van u en uw bedrijf. 
Hierdoor zijn we in staat om samen met u verbindingen te leggen met andere ondernemingen hier in Helmond. En wat mooi 
is: U kunt zelf de schijnwerpers op een andere wijze op uw onderneming richten. U neemt het heft in eigen hand en geeft 
aan hoe u uw bedrijf in dit blad naar buiten wil laten uitstralen. Dit alles bepaalt u zelf. Er is heel veel mogelijk. Bent u op zoek 
naar deskundige medewerkers, wilt u een auto verkopen, een pand verhuren of verkopen, dan bent u hiervoor aan het juiste 
adres. Misschien bent u naarstig op zoek naar nieuwe leden voor uw vereniging, stichting of sportclub. Heeft u aanbiedingen 
en acties, waarmee u uw bedrijf extra in the picture wil zetten, ook dan is dit blad de juiste plek om het gewenste onder de 
aandacht te brengen. 

Door middel van een creatieve promotiewijze in de vorm van een aantrekkelijke advertentie, kunnen wij u op een 
laagdrempelige financiële wijze op de meest uiteenlopende gebieden van dienst zijn. 

Denk ook aan het adverteren van uw producten, diensten en bedrijfsfeesten. Echt waar, het kan allemaal. Misschien heeft u 
zelf wel leuke ideeën om uw onderneming in de spotlights te zetten. Neem contact met ons op en wij gaan met u in gesprek. 
Met een pakkend interview kunt u zichzelf als betrokken ondernemer op een unieke manier op de kaart zetten. Hierdoor kunt 
u zelf uw onderneming naar een nog hoger en interessanter level tillen. U heeft het allemaal zelf in de hand…. “wie wil dit 
nou niet?” 

Wat zijn de kosten?

Bij het aanleveren van een kant en klare advertentie  
betaalt u:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie Zakelijk Helmond,
redactie@zakelijkhelmond.nl

Gecertificeerd op het gebied van beveiliging   |   Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie   |   Materialen van hoge kwaliteit

TOEGANGSCONTROLE

INBRAAKBEVEILIGING

BRANDBEVEILIGING

CAMERABEVEILIGING

ONDERHOUD

VEILIGHEID IN HET VIZIER

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

MELDKAMER



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

catering op maat
Wij verzorgen catering op maat voor elke groot- en kleinschalige gelegenheid. Ons gekwalifi ceerd 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 fl exibel is.


