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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

“Coaching in een next level. 
Dat is wat ik wil doen.” 
Bovenstaande uitspraak komt van Miriam de Haan. Ze straalt een en al vitaliteit en enthousiasme uit als ze vertelt 
over haar start als zelfstandig ondernemer. Ze maakt duidelijk dat ze de lat graag hoog legt, ook voor haar 
klanten. Ze weet wat er komt kijken als je op topsportniveau wilt presteren. Daarom kiest ze heel bewust voor 
ondernemers als haar doelgroep: “Ondernemers zijn van nature uit werkers. Die stoppen niet zomaar.”

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

De Haan werkte 11 jaar als fysiotherapeut waarvan negen 
jaar bij Jeurissen en van den Ingh de Fysioclub. Ze had daar 
de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en greep die 
kans met beide handen aan. Ze volgde o.a. de opleiding 
tot echografist, voor het maken en beoordelen van echo’s 
van gewrichten zoals schouders, knie en heup. Ook 
bekleedde ze een tijdlang een managementfunctie. Maar 

ze wilde méér en begon erover te denken om aan de slag 
te gaan als zelfstandig personal trainer en coach.

Toen kwam corona. De sportscholen moesten maandenlang 
dicht terwijl de fysiotherapeuten slechts één maand in 
totaal de deuren gesloten hoefden te houden. Hoewel 
ze zelf dus door kon werken bevreemdde dit haar erg.  
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“Ik vond het zó gek. Want we deden en doen nog steeds 
veel te weinig aan preventie. Wat doen we nou om 
werkelijk vitaler door het leven te komen? Dus corona heeft 
er ergens wel aan bijgedragen dat ik de stap daadwerkelijk 
heb gezet.”  

Ze zocht contact met Infinity Fitness in Mierlo-Hout en 
gebruikt daar nu als zelfstandig ondernemer onder de naam 
MIR-I-AM-STRONG een deel van de werkvloer. Daar haar 
werkwijze nogal afwijkt van die van de sportschool komen 
beide partijen niet in elkaars vaarwater. Desalniettemin 
is het streven van De Haan om over een jaar een eigen 
locatie te hebben ergens in Helmond.

Puur voor ondernemers.
De Haan wil cliënten die ervoor gaan. Zoals ze zelf altijd 
alles uit de kast heeft gehaald om topprestaties neer te 
zetten. Niet enkel in de discipline bodybuilding, maar in 
alles wat ze doet. Ze leeft volgens een strak programma  
waarin bewegen en voeding centraal staan. Ze geeft aan 
dat haar training en coaching niet is bedoeld om in korte 
tijd kilo’s af te vallen zodat je net voor de zomer je weer op 
het strand durft te vertonen. Om in de herfst weer terug 
te vallen in het oude gedrag. Dat is volgens haar wat vaak 

gebeurt en heeft te maken met mentaliteit. Een dergelijke 
mentaliteit past niet bij ondernemers denkt zij. Die weten 
wat ze willen en wat je er voor over moet hebben om 
dat te behalen. “Het gaat niet om afvallen, maar om een 
levensverandering. Dat betekent dat bekend is dat het niet 
zo maar uit de lucht komt vallen, je moet er iets voor doen. 
Ik kan eerlijk tegen hen zijn want zij zullen dat weten te 
waarderen.” Daarnaast helpt het om die stok achter de 
deur te hebben, iemand die weet wat er zoal kan spelen 
zowel in business als privé. Het resultaat als je met mij 
werkt is dat er weer rust in je hoofd komt en dat je energie 
hebt aan het einde van de dag. Zodat je effectiever en 
productiever bent overdag en meer waarde kunt geven 
aan bijvoorbeeld je gezin naast je werk.”

Plan van aanpak
Het begint met een vrijblijvende kennismaking waarin de 
cliënt gevraagd wordt waarom hij of zij bij de Haan aan 
de slag wil. Is er een match dan volgt een intakegesprek 
waarin in grote lijnen doelen worden gesteld en een 
traject wordt afgesproken. Vervolgens wordt een op maat 
gemaakt plan opgesteld waarin een trainingsprogramma, 
een voedingsadvies en richtlijnen voor het veranderen van 
de leefstijl van de cliënt. 

En dan kan men aan de slag. De Haan geeft aan dat het 
heel belangrijk is te weten waarom iemand bij haar wil 
trainen. Uiteraard komt het er vaak op neer dat iemand 
fitter wil worden, conditioneel sterker. Maar is dat omdat 
men zo beter met stress hoopt te kunnen omgaan? Of 
om een betere balans te vinden tussen werk en privé? Ze 
hanteert het ‘be-do-have’ principe: wat wil ik?  – wat doe 
ik ervoor?  – wie moet ik zijn om dat resultaat te kunnen 

behalen? Ook het voedingsadvies kan per persoon erg 
verschillen. Dat heeft te maken met gewicht, lengte, 
sportniveau, dagelijkse bezigheden en het doel dat men 
zich stelt. 

Naast deze individuele coaching werkt de Haan ook met 
groepjes die uit maximaal vijf personen bestaan. Want 
ze wil kunnen garanderen dat elk individu voldoende 
persoonlijke aandacht krijgt.

Logo
De visie van De Haan komt terug in haar logo. “Het 
Tabono-symbool. Dit Afrikaanse symbool bestaat uit 
4 peddels. Welke samen roeien of als één peddel die 
continu zelfstandig roeit. Waarmee het zowel staat voor 
het individu als voor de groep. De peddels staan voor 
kracht, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen en 
doelgerichtheid. Waarden waarnaar ik dagelijks handel en 
die ik in mijn bedrijf probeer uit te dragen”. 

De toekomst
De Haan doet nu nog alles zelf: sportcoach, mentale coach, 
voedingsadvies geven. Ze coacht niet alleen anderen, ze 
laat ook zichzelf coachen omdat ze wil blijven groeien. 
“De puzzel is niet eindig maar gaat eeuwig door.” Vrij 
vertaald, je bent nooit te oud om te leren. Leren kun je 
van elkaar. Dat heeft ze gemerkt toen ze in coronatijd met 
ondernemers uit Helmond Centrum enkele wandelingen 
maakte in de stad. Dat bleek bijzonder inspirerend. Ze 
hoopt de Helmondse ondernemers nog regelmatig te 
ontmoeten. En voor haar zou het helemaal mooi zijn als die 
ondernemers elkaar ontmoeten op haar eigen werkterrein. 

Haar streven is om over een jaar of vijf een eigen plek te 
hebben met meerdere mensen die zich bezighouden met 
sport en coaching. Ze werkt aan een totaalconcept met 

niet alleen fitness maar ook yoga, boksen, powerliften, 
zwemmen. Wat ze vooral wil bereiken is dat elke 
ondernemer waar ze mee aan de slag gaat van het begin 
af aan weet dat hij of zij er beter uit zal komen. Een 
prachtige missie.

Elke ondernemer die geïnteresseerd is in de aanpak van 
Miriam de Haan wordt van harte uitgenodigd om contact 
met haar op te nemen. Bel gerust of stuur een email.

Meer informatie vind je ook op haar website. 

En kijk dan of je nog durft….

MIR-I-AM-STRONG
www.mir-i-am-strong.nl
0650253067
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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

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl
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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

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

De Ster Products
Schootense Loop 6, 5708 HX  HELMOND

Tel: +31 (0)492 – 55 26 66 • www.desterproducts.nl

Oprecht betrokken

Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81

5707 LC Helmond

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

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
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Uiteraard speelt dit ook regelmatig een rol in arbeidsrechtelijke 
relaties. Want juist daar is vaak sprake van ongelijke machts-
verhoudingen en vaak ook van direct en close contact tussen 
mensen, waarbij een bepaalde cultuur kan zijn ontstaan of 
gecreëerd. En hoe langer mensen met elkaar samenwerken, 
hoe losser de omgangsvormen kunnen worden. Maar hoe 
is te bepalen wanneer nog sprake is toelaatbaar gedrag en 
wanneer is sprake van grensoverschrijdend gedrag? En wat 
moet je als werkgever doen in dergelijke situaties?

Om te laten zien hoe gecompliceerd dit kan zijn, zal ik een 
zaak bespreken die recentelijk heeft gespeeld bij de kanton-
rechter in Eindhoven. En voor de goede orde, de feiten lijken 
bizar, maar hebben wel daadwerkelijk zo plaatsgevonden. 
Wat was het geval?

Werknemer is in dienst van de werkgever in de functie van 
ondersteunend facilitair medewerker C. Met ingang van 19 
januari 2021 is werknemer voor een deel van zijn uren plaats-
vervangend ploegleider geworden. Op zaterdag 9 oktober 
2021 heeft een personeelsfeest plaatsgevonden. Aan het be-
gin van de avond waren de werknemer en vier collega’s in 
gesprek. Een van die collega’s (hierna: “de vrouw”) vertelde 
dat ze voor haar studie Filosofie een werkstuk aan het schrij-
ven was over fistfucking. De werknemer heeft haar gevraagd 
of dat een grap was, waarop zij hem heeft verzekerd dat het 
geen grap was en dat ze echt over dit onderwerp een werk-
stuk schreef. Daarna is door de werknemer en andere colle-
ga’s nog in een lacherige sfeer gepraat over het onderwerp 
van het werkstuk van de collega.

Wat later op de avond werd er gedanst. Het nummer “Time 
of my life” uit de film Dirty Dancing werd gedraaid. De werk-
nemer en de vrouw stonden met nog een collega aan de bar. 
Ze besloten dat de werknemer en de andere collega de vrouw 

gingen optillen (liften), net als in de genoemde film. Dat trok 
veel bekijks en iedereen, inclusief de vrouw, vond het grappig. 

Na afloop, toen de werknemer en de vrouw samen aan de 
bar stonden, spraken zij over het optillen. Zij zei iets in de 
trant van ‘dat ging niet helemaal lekker net, je was niet sterk 
genoeg om mij omhoog te houden hè?’ en er werd samen om 
gelachen. Vervolgens loopt het gesprek tussen beiden uit de 
hand en wordt er door de werknemer, op een volgens hem 
‘lacherige manier’ gesproken over verkrachting van de vrouw. 
De vrouw reageerde heftig op de opmerking van de werkne-
mer en liep weg.

Ongeveer twee uur later, aan het einde van de avond, zag 
de werknemer de vrouw staan en liep naar haar toe. Hij gaf 
haar een kneep in de billen en hij zei iets in de trant van “dat 
was maar een grapje daar straks.” De vrouw werd boos op de 
werknemer. Zij heeft ook direct na afloop van het feest, toen 
zij thuis was gekomen, per e-mail een klacht ingediend over 
de handelwijze van de werknemer bij de coördinator van de 
werkgever. 

Direct na het weekend hebben de werknemer en de vrouw 
elkaar gesproken. De werknemer heeft zijn excuses aangebo-
den. Een paar dagen later heeft de coördinator met de vrouw 
gepraat over het incident op het feest. De werkgever heeft 
een verslag van dit gesprek gemaakt. Naar aanleiding van dit 
gesprek heeft werknemer direct daarna een gesprek gehad 
met twee mensen van P&O. Hierbij is ook nog aan de orde 
gekomen dat de werknemer nog maar een paar maanden 
daarvoor was aangesproken op het maken van seksueel ge-
tinte grappen richting collega’s. 

Werknemer is door de werkgever tijdens het gesprek op 
non-actief gesteld en geschorst. Bij brief heeft de werkgever 

Grensoverschrijdend gedrag in het  
arbeidsrecht. Hoe hiermee om te gaan  
en welke omstandigheden spelen een rol?
Het zal niemand ontgaan zijn dat grensoverschrijdend gedrag een hot item is op dit moment. Het begon met het 
wangedrag van BN-ers bij The Voice of Holland, maar inmiddels komen er steeds meer zaken aan het licht waarbij 
(vooral) mensen in een machtspositie over de schreef gaan en het boetekleed moeten aantrekken. 

de op non-actiefstelling en schorsing aan werknemer bevestigd, 
en heeft zij aangezegd dat zij voornemens is om werknemer op 
staande voet te ontslaan. De werknemer legt zich hierbij niet 
neer en verzoekt in kort geding (achterstallig) loon en wederte-
werkstelling. In de bodemzaak verzoekt werknemer het ontslag 
op staande voet te vernietigen. 

Met deze vaststaande feiten denk ik dat velen van u nu zul-
len denken: dat is toch ‘kat in het bakkie’ voor de werkgever?  
Dit gedrag mag toch niet onbestraft blijven?

Wat vindt de rechter ervan?
De rechter moet oordelen of de werkgever de werknemer te-
recht op staande voet heeft ontslagen. De rechter oordeelt dat 
de reden voor het ontslag op staande voet die de werkgever 
geeft, het grensoverschrijdend gedrag van werknemer op het 
personeelsfeest is. Vast staat dat werknemer tijdens het feest 
een opmerking over verkrachten heeft gemaakt, en dat hij zijn 
collega die avond in haar bil geknepen heeft. Dat volgt immers 
uit zijn eigen verklaring. Dan vervolgt de rechter dat de werkne-
mer echter uitgebreid heeft toegelicht dat, gelet op de omstan-
digheden waaronder dit handelen heeft plaatsgevonden, er van 
zijn kant geen kwade bedoelingen waren en dat zijn gedrag niet 
kwalificeert als grensoverschrijdend gedrag. 

De rechter geeft aan dat het “een feit van algemene bekend-
heid is dat de problematiek omtrent seksueel overschrijdend 
gedrag bijzonder actueel is”. Maar, zo geeft hij aan: “iedere 
situatie moet echter op zichzelf worden beoordeeld en daar-
bij moeten álle specifieke omstandigheden worden meegewo-
gen.” Volgens de rechter is weliswaar sprake van een werkrela-
tie, maar van belang is dat het incident plaatsvond tijdens een 
feest en niet op kantoor. En volgens de rechter was de sfeer van 
de avond ‘los’ en was er tussen partijen sprake van “losse om-
gangsvormen”. Dit leidde de rechter af uit het feit dat betrok-
kenen elkaar met andere collega’s ook buiten werktijd zagen, 
dat er een gezamenlijke WhatsApp groep bestond waarin ook 
‘luchtige grappen’ werden gemaakt en dat fysiek contact tussen 
partijen niet ongebruikelijk was, zoals bleek uit het feit hoe er 
was gedanst op het feest.

De rechter ‘straft’ dan de werkgever af door te stellen: “De 
werkgever die een hogere morele standaard wenst dan kenne-
lijk langere tijd in werkverband is toegestaan, kan die echter niet 
richting een specifieke werknemer aanhouden.” Hiermee wordt 
de werkgever verweten dat zij de ‘losse’ omgangsvormen heeft 
getolereerd en hier niet tegen is opgetreden. En door dit te to-
lereren, kan de werkgever nu niet ‘ineens’ de werknemer op 
staande voet ontslaan volgens de rechter. Dat was dus blijkbaar 
mogelijk anders geweest als de werkgever hiervoor beleid had 
gehad en dat ook strikt had nageleefd. De rechter komt dan tot 
het oordeel dat er weliswaar sprake is van verwijtbaar handelen 
van werknemer, maar dat dit onder de gegeven omstandighe-
den onvoldoende is om het gegeven ontslag op staande voet te 
rechtvaardigen.

En niet alleen het ontslag op staande voet wordt vernietigd, 
ook het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
wordt niet (direct) toegewezen. Want de rechter oordeelt dat 
de werkgever niet voldoende duidelijk heeft gemaakt dat de 
werknemer ervoor heeft gezorgd dat sprake zou zijn van een 

onveilige werksituatie voor andere medewerkers. De werkgever 
moet bewijzen dat andere werknemers daadwerkelijk niet meer 
willen samenwerken met de betrokken medewerker.

Persoonlijk kan ik me niet vinden in deze uitspraak en de onder-
bouwing die de rechter hiervoor geeft. Uiteraard is het zo dat 
er tussen collega’s losse omgangsvormen bestaan die maken 
dat sprake is van een prettige werksfeer en ook nog dat daarbij 
grappen worden gemaakt die soms ‘over het randje’ zijn. Maar 
alleen als dat voor alle betrokkenen prima is en als alle betrok-
kenen, mannen en vrouwen, daar op dezelfde manier mee om-
gaan en dat op dezelfde manier ervaren. Maar het hebben van 
losse omgangsvormen rechtvaardigt naar mijn mening nooit 
het knijpen in billen en het praten over het verkrachten van een 
collega. Want daarmee is in alle gevallen een grens gepasseerd 
door de medewerker die zich daaraan schuldig maakt, en recht-
vaardigt dit wel degelijk een ontslag op staande voet. Ik ben 
dan ook benieuwd of dit verhaal nog een staartje gaat krijgen 
in hoger beroep.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus 
ook over hoe te handelen bij grensoverschrijdend 
gedrag van een werknemer, 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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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.

€ 59.945,- excl.btw

Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 51.650 km
Bouwjaar: 2018

Tesla Model X 75D

Accutype: lithium-ion. Accu laden: Type 2, 3-fasen, 17 kW, 99 km actieradius 
per uur, compleet vol in 4 uur en 24 minuten 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!

€ 34.445,- excl.btw
Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 1.870 km
Bouwjaar: 2021

Kia e-Niro DynamicLine 64kWh 

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!

€ 33.745,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 41.695 km
Bouwjaar: 2021

Kia ProCeed 1.5 T-GDI GT-PlusLine

De Kia ProCeed heeft een krachtig design, hij toont zelfverzekerd maar niet 
arrogant. Het is die uitstraling die deze auto zo aantrekkelijk maakt. Zijn 
rijkwaliteiten zijn navenant: achter het stuur van deze auto bent u iedere 
verkeerssituatie de baas, dankzij zijn krachtige motor en uitgekiende wegligging. 
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!

€ 53.850,- incl.btw
Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 6.500 km
Bouwjaar: 2021

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style 

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. We hebben het hier 
over een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Deze hybride Suzuki Across gaat 
slim om met energie. Door rijden en remmen wordt de accu van de elektromotor 
opgeladen, die de brandstofmotor en handje helpt of zelfs de aandrijving 
overneemt. 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.btwBrandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 7.572 km
Bouwjaar: 2020

Volkswagen ID.3 First 58 kWh  

U zult het zien: overstappen naar elektrisch rijden kost u geen enkele moeite als 
u kiest voor deze Volkswagen ID.3. Nooit meer naar de pomp! De elektromotor 
opladen en rijden maar! Volkswagen-rijders weten het: een VW is gebouwd 
voor duurzaamheid en deze ID.3 ziet er dan ook uit als nieuw. De krachtige 
motor geeft deze Volkswagen 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!

4% Bijtelling

€  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!
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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

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
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Busje komt zo… turlijk vur 
Helmond Sport!
Twee aparte bedrijven, maar vier handen op één buik. Zo mogen we de samenwerking tussen TwinTours en EHAD 
noemen. We spraken met Perry van Berlo van touringcarbedrijf TwinTours en met Niels Dankers van EHAD per-
sonenvervoer in het pand aan de Vossenbeemd dat zij samen delen. De een regelt het vervoer met grote bussen 
waaronder die voor de selectie van Helmond Sport. De ander voor kleinere groepen mensen met taxibusjes, maar 
ook voor groepen jonge voetballers die dan over enkele ‘Heel Helmond Sport-busjes’ verdeeld worden. Praat je 
met deze twee ondernemers dan doet dat denken aan de samenwerking tussen Helmond Sport en KV Mechelen, 
een win-winsituatie.

Het coronavirus pakte met name voor de touringcarsector dra-
matisch uit. Perry van Berlo: “16 maart 2020 heeft de telefoon 
niet stil gestaan. Binnen drie dagen werden zeventig meer-
daagse reizen geannuleerd. Schoolreizen, personeelsuitstap-
jes, dagtochtjes, alles viel in één keer weg! Je moet als onder-
neming altijd rekening houden met tegenvallers, maar dit had 
niemand kunnen verzinnen. Zonder overheidssteun hadden 
we het beslist niet overleefd.” Voor de EHAD pakte het be-
ter uit. Niels Dankers: “Wij hebben een kleine twee maanden 
stil moeten liggen, maar daarna konden we het groepsver-
voer met o.a. minder valide mensen en schoolkinderen weer 
oppakken. We moesten zelfs méér taxibusjes inzetten omdat 
van sommige doelgroepen maximaal vier personen per busje 

vervoerd mochten worden.” De extra benodigde chauffeurs 
werden o.a. bij TwinTours gevonden.

Niet stil staan
Met name van Berlo kreeg dus veel tijd om na te denken en 
die tijd werd goed benut. “We hebben van allerlei zaken aan-
gepakt en zijn gaan nadenken over het organiseren van eigen 
Europese meerdaagse reizen waar mensen individueel op kun-
nen boeken. We gaan ons werkgebied vergroten en werken er 
hard aan om ook op dat gebied naamsbekendheid op te bou-
wen.” Nu de corona-maatregelen grotendeels van de baan zijn 
gaat dit plan in de praktijk gebracht worden en daarmee is het 
totaalpakket aan vervoersmogelijkheden dat beide bedrijven 

bieden nóg groter geworden. Voor een goed overzicht van 
het totale aanbod is het handig om de vernieuwde websites 
te raadplegen.

Als het gaat om het vervoeren van mensen speelt de chauf-
feur de hoofdrol. Bij TwinTours worden heel andere eisen ge-
steld aan de man of vrouw achter het stuur dan bij EHAD. Het 
maakt nogal wat verschil of je meerdaagse reis naar Spanje 
maakt of een dagelijks ritje op vaste tijden met enkele school-
kinderen van huis naar school en terug. Voor TwinTours is het 
dan ook wat lastiger om personeel te werven dan voor EHAD. 

Helmond Sport
Rondrijden met een touringcar waar met koeienletters ‘Hel-
mond Sport’ op staat, of met taxibusjes waar ‘Heel Helmond 
Sport’ op staat, brengt weer andere zaken met zich mee. Van 
Berlo zegt eerlijk dat, toen zijn bedrijf door Helmond Sport 
benaderd werd met het verzoek om de selectie naar uitwed-
strijden te vervoeren, hij in eerste instantie de boot afhield. 
“In die tijd, de jaren negentig,  waren er geregeld rellen met 
supporters en ik had toch graag ’s maandagsmorgens de bus 
onbeschadigd startklaar staan.” Daarom vervoerde hij in eer-
ste instantie enkel het tweede team van Helmond Sport. Dat 
beviel prima. Ook Niels Dankers is zeer positief over de orga-
nisatie bij uitwedstrijden: “Je moet met eigen supporters een 
aanspreekpunt hebben, iemand die goed samenwerkt met de 
chauffeur. Dat heeft Helmond Sport goed voor elkaar. Ik ben 
zelf vaak genoeg mee geweest als supporter en dat ging altijd 
goed.” 

Buiten de regio rijden met Helmond Sport-uitingen op de bus 
is en blijft toch altijd een beetje spannend. Binnen de eigen re-
gio pakt het vooral positief uit, ook buiten de stad. Van Berlo: 
“Mensen vinden het toch wel leuk. We rijden soms op zondag 
voetbalclubs uit omliggende dorpen en ook die weten dat zeer 
te waarderen.” Bankers: “Dat geldt ook voor onze taxibusjes. 
We krijgen veel positieve reacties van ouders en ook van ont-
vangende clubs. Het oogt professioneel, ziet er mooi uit en 
geeft meer uitstraling naar buiten.” De EHAD gaat steeds meer 
taxibusjes inzetten want de Jeugdacademy groeit gestaag en 
de jeugdteams moeten steeds verder het land in. De EHAD 
vervoerde jaren eerder al de jeugd van Helmond Sport maar 
door het wegvallen van de jeugdopleiding viel dat stil. Met 

het opstarten van de Jeugdacademy in 2017 kwam het ver-
zoek om dat weer op te pakken en zo geschiedde. Zoals ook 
TwinTours volmondig ‘ja’ zei op het verzoek om de selectie te 
gaan vervoeren.

Zowel van Berlo als Dankers hebben een voetbalverleden op 
de Braak. Van Berlo begon bij MULO en speelde nog een jaar 
in de C-jeugd van Helmond Sport. Dankers speelde bij de 
jeugd van Helmondia en hing daarna zijn voetbalkicksen aan 
de wilgen om fanatiek supporter van Helmond Sport te wor-
den. Beide mannen volgen nog steeds de verrichtingen van 
hun favoriete club. Logisch dat zij met hun bedrijven die club 
een handje willen helpen. Maar allereerst richten zij zich op 
het aanbieden van vervoer voor welke groep mensen dan ook.  
Het kan zo gek niet zijn of zij krijgen het voor elkaar.

www.helmondsport.nl 

www.twintours.nl

www.ehad.nl
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mijnbedrijfslocatie
Helmond

De website  helmond.mijnbedrijfslocatie.nl  is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de  
Helmondse bedrijventerreinen. U vindt hier naast vraag en aanbod van bedrijven en/of te ontwikkelen locaties 
ook tips en informatie over huisvesting. 

Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar een ander bedrijfspand, bijvoorbeeld een grotere bedrijfshal, een 
andere locatie of een bouwperceel om uw nieuwe droompand te ontwikkelen kunt u ook terecht bij helmond.
mijnbedrijfslcoatie.nl. Met onze kennis van de terreinen, de daarop gevestigde ondernemingen en het 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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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.

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

Werken aan gezondheid met 
oprechte aandacht voor vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid

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

Herstellen van verzuim

Ongezond Gezond Sterk

Curatie

Ongezond Gezond Sterk

Voorkomen van verzuim

Preventie

Ongezond Gezond Sterk

Versterken, vergroten en verbeteren 
van de inzetbaarheid

Amplitie 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

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

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

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

www.koenenenco.nl

Toegevoegde waarde
voor uw onderneming.

Heeft uw bedrijf meer dan 50 mensen in dienst,
 een omzet van meer dan € 12 miljoen of meer 
dan € 6 miljoen balanstotaal? Als u minstens 
twee van deze drie vragen met ‘ja’ beantwoord 
heeft, dan bent u verplicht om uw jaarrekening 
door een accountant met AFM-vergunning 
te laten controleren.

Voor die controle of audit kunt u bij ons terecht. Nauwkeurig, onafhankelijk  
en volgens de wettelijke regels en eisen die daaraan gesteld worden. Maar 
daar blijft het niet bij. Controle is voor ons namelijk méér dan alleen voldoen 
aan wet- en regelgeving. We kijken verder. Wat heeft uw bedrijf nog meer 
nodig? Wat zijn verbeterpunten? Daar kunt u dan weer op inspelen om  
uw eigen organisatie te verbeteren.

Ervaring
In onze jarenlange ervaring als accountant met AFM-vergunning zijn we bij 
iedere controle wel iets tegengekomen waarvan we zeiden: ‘dat kan beter’. 
Daar zijn we dan ook eerlijk in. Alles wat u verder kan helpen brengen wij in 
kaart in een rapport. En we geven u tips en adviezen hoe uw bedrijf nog beter 
kan functioneren, in controle is en financieel gezond blijft. Een zeker gevoel.

IT
Ook maken we gebruik van slimme IT-oplossingen om controle processen 
te vereenvoudigen. Zo worden audits sneller en effectiever én met meer 
toegevoegde waarde voor u.

Daarnaast geven onze IT-auditors ook onafhankelijk advies over de 
vertrouwelijkheid van gegevens die door uw systemen verstrekt worden.

Erwin Weerts MSc RA
Partner, Bestuurder

e.weerts@koenenenco.nl

+31 (0)88 7747453

Assurance 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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zegt Wechseler. “Dus eens in de zoveel tijd moet je afstand 
nemen, naar je bedrijf kijken en denken: hoe kan ik mijn bedrijf 
nóg sterker maken, óók om crises te kunnen opvangen?” 
Laten we eens een aantal voorbeelden van digitale innovatie 
bekijken. Hier zijn 6 voorbeelden van verschillende branches: 

1. Je verkoopt je producten fysiek en tijdens openingsuren van 
je zaak: waarom zet je geen webshop op? Dan kun je 24/7 
verkopen, ook ten tijde van een crisis. Denk bijvoorbeeld aan 
een lokale brouwerij, die online zijn openingstijden enorm 
verruimt.

2. Presenteer je producten via augmented reality (AR) aan je 
klanten en prospects: dan krijgen ze een beter beeld van het 
product in hun specifieke situatie en dat heeft een positieve 
invloed op het besluitvormingsproces. Denk bijvoorbeeld aan 
een app waarbij je een bartafel in jouw eigen ruimte kunt 
zien staan wanneer mensen niet naar een showroom mogen 
komen.

3. Doe je after-sales via E-learning: daarmee bind je jouw klanten 
en je hebt er zelf geen omkijken naar. Geef je bijvoorbeeld 
fysieke workshops en leer je mensen een nieuwe vaardigheid 
(bijvoorbeeld als barista koffie zetten), ga dan aan de slag 
met E-learning en laat in diverse video’s zien waar je op moet 
letten voor het maken van de perfecte cappuccino. Voeg er 
de bijverkoop van producten aan toe (zoals koffiebonen, 
percolators, etc).

4. Bied ‘live’ digitale installatiehulp aan van je product. Dus geen 
installateur die fysiek langskomt, maar je helpt via beeld op je 
telefoon. Dat vinden mensen fijn, want ze worden geholpen 
in hun specifieke situatie. Daar kun je natuurlijk ook een tarief 
aan koppelen.

5. Digitaliseer je fysieke strippen-, klant- of voordeelkaart 
en/of pas deze ook via je webshop toe. Met een digitale 
stempelkaart, kun je in contact blijven met je doelgroep die 
al 3 weken niet is geweest en kun je aanbiedingen promoten

6. Combineer personal coaching met online coaching, 
eventueel volgens een vast programma. Zo bereik je het 
individu én de massa. Bovendien kan het een enorme 
magneet zijn om nieuwe klanten te trekken.

Digitale innovatie voor iedereen
Nu heeft niet elke ondernemer de tijd en creativiteit om 
‘outside the box’ te denken. “Dat realiseer ik me terdege”, 
knikt Wechseler. “ Dat is ook logisch. Iedereen is nu al blij 
weer te kunnen opstarten en vol gas te geven. Toch is het 
verstandig om verder te kijken. We weten immers niet wat de 
toekomst brengt en dus kun je er maar beter op voorbereid 
zijn. Mocht je er als ondernemer niet uitkomen of wil je er 
eens over sparren, dan komen we graag eens praten. Twee 
weten immers altijd meer dan één. En ik ben ervan overtuigd 
dat we met The Underdog elke onderneming kunnen helpen 
bij het proces van digitale innovatie.”

De wereld werd door corona overvallen. Veel ondernemers 
moesten alle zeilen bijzetten om te overleven. “Sommige 
ondernemers schakelden direct door en bedachten een 
alternatief business model om toch klanten te kunnen 
bedienen”, zegt Wechseler. “Diverse creatieve oplossingen 
zorgden zelfs voor omzetstijgingen, ondanks alle opgelegde 
beperkingen. Mooi om te zien. Tja, soms heb je ‘gewoon’ 
een crisis nodig om weer even ‘wakker’ te worden. Nu dat de 
wereld weer opengaat, is het fout om te denken dat je door 
kunt gaan op de oude voet. Liever ga je juist nu terug naar 
de tekentafel en maak je jouw bedrijf toekomstbestendiger 
dan ooit.”

Digitale snelweg blijft open
Volgens Wechseler is digitale innovatie daarbij de 
aangewezen weg. “Het kent twee voordelen”, zegt hij. “Het 
is de kortste klap. Digitale innovatie is relatief makkelijk en 
snel te realiseren. En bovendien, wat er ook gebeurt, de 
digitale snelweg blijft wel 24/7 open en dus kun je zaken 
blijven doen. Dat zag je tijdens de coronacrisis heel duidelijk: 
online business bleef booming. Daar liggen dus ook de 
kansen voor jouw onderneming. En wat je ook doet in je 

bedrijf: je kunt het digitaliseren. Er zijn altijd mogelijkheden.”

Risico’s spreiden
Het klinkt natuurlijk abstract, digitaal innoveren. Want hoe 
doe je dat dan? Kan dat wel in jouw branche? En past dat wel 
bij jouw bedrijf, product of dienst? Wechseler: “Daar gaat het 
om: je moet outside the box denken. Bekijk jouw business 
vanuit de ogen van jouw klant wanneer er beperkingen zijn, 
zoals geen fysiek bezoek. Hoe zou je jouw klant wel kunnen 
bedienen, ondanks deze opgelegde beperkingen? Kijk verder 
meer algemeen naar je producten, diensten, medewerkers, 
logistiek en alle andere facetten die jouw bedrijf maken 
tot wat het nu is. Hoe kun je dat inrichten zodat je jouw 
producten of diensten ook via de digitale snelweg kunt 
aanbieden en distribueren? Wij hebben dat binnen The 
Underdog ook gedaan en zijn daar nog steeds elke dag mee 
bezig.”

Top-6 tips digitale innovatie
Als ondernemer ben je vooral bezig met de waan van de dag. 
En dat moet ook, want daar leef je van als bedrijf: je klanten, 
producten en diensten. “Maar stilstand is achteruitgang”, 

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

“Ga jij aan de slag met het toekomstbestendig maken van jouw  
bedrijf? Meer sales, meer omzet en een hoger rendement realiseren 
met een 2e alternatief business model? Of heb je geen tijd of inspira-
tie en ben je benieuwd naar onze alternatieve business model ideeën 
voor jouw branche/bedrijf? Bel of mail me maar, dan maken we snel 
een afspraak!” (Luc Wechseler, The Underdog)

Verduurzaam juist nu je bedrijf met een 2e business model

Wat heeft de coronacrisis 
jou geleerd? Pak nu door!
Corona lijkt op zijn retour. Gelukkig maar. Na twee jaar van lockdowns, mondkapjes, thuiswerken en improviseren 
kunnen we nu met optimisme vooruit kijken. Zo lijkt het tenminste, want je weet het nooit. “Je weet het inderdaad 
nooit, dus daarom is het noodzakelijk om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst”, zegt Luc Wechseler van 
The Underdog. “Je moet het dak repareren als de zon schijnt, dus juist nu is ‘t hét moment om je bedrijf voor te 
bereiden op dit soort bizarre scenario’s.”
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Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160)
Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl

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

Onze specialiteiten zĳ n:

Specialist op het gebied van 
verpakkingen van golfkarton

XXXL-dozen 

Driedubbel golfkarton

Palletdozen

Stansdozen

Drukwerkdozen

Vakverdelingen

WWW.ERMA.NL

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

TE HUUR

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: Circa 229 m² 
Aanvaarding: 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.

De Plaetse 75 Brandevoort, Helmond 

Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

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  
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.

Laan door de Veste 116 Helmond

TE HUUR

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

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 bestem-
ming ‘Bedrijf’. Bedrijven in de categorie -3 (sb-3); Het object is zeer 
geschikt voor opslag en stallingsdoelen.

Haaglaan 20 Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen

In samenwerking met:  RSP

In samenwerking met:  RSP

Huurprijs 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, nabij de N279. Bouwjaar 2003.

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
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Op zondag 10 april 2022 vindt de tweede editie van de 
Lavans Halve van Helmond plaats. Een jaarlijks terugkerend 
hardloop- en wandelevenement door Helmond en omge-
ving, met de halve marathon als centraal onderdeel. Het 
evenement wordt georganiseerd door de Helmondse Atle-
tiek Club en Lopersgroep Brandevoort met Lavans als evene-
mentsponsor.

Succesvolle 1e editie
Na een succesvolle 1e editie vorig jaar met ruim 900 deelne-
mers is de organisatie volop aan de slag om ook dit jaar weer 
een mooi evenement neer te zetten. “We hebben een prach-
tige start/finish locatie vanuit de Veste in het pittoreske Bran-
devoort”, aldus voorzitter Hans Steijaert. “Vorig jaar hebben 
we een mooie mix aan deelnemers gehad;  jong en oud, 
beginnend en gevorderd, recreatieve en prestatieve lopers. 

Prachtig om iedereen samen te zien sporten in een gezellige 
Helmondse sfeer. Daar willen we dit jaar op voortborduren.”
 
Verschillende onderdelen
Bij de Lavans Halve van Helmond staat de halve marathon 
centraal. Daarnaast worden er verschillende wedstrijden ge-
organiseerd zoals de 5 km, 10 km, kidsrun, 5K Challenge 
voor scholieren, bedrijvenloop en een wandelloop, dus voor 
ieder wat wils. Per onderdeel zijn er mooie prijzen te winnen 
voor de snelste lopers. De kidsrun vindt plaats op zaterdag-
avond  9 april, de overige onderdelen op zondag 10 april.

Bedrijvenloop
‘Dit jaar willen we de Helmondse bedrijven enthousiasme-
ren om deel te nemen aan de bedrijvenloop’, vertelt Hans 
Steijaert. ‘We bieden bedrijven een sportieve en gezellige 

Teambuilding bij de  
Lavans Halve van Helmond!
Een sportieve uitdaging aangaan samen met collega’s? Samen werken aan teambuilding in combinatie met spor-
tieve gezelligheid? Dat kan bij de bedrijvenloop van de Lavans Halve van Helmond, hét hardloop- en wandeleve-
nement van Helmond.

teambuilding activiteit in ons eigen Helmond, fantastisch 
toch om hieraan mee te doen met een aantal collega’s. Bo-
vendien is er natuurlijk de gelegenheid tot netwerken in een 
gemoedelijke sfeer’. 

Voor de bedrijvenloop kan een bedrijf zich aanmelden met 
één of meerdere teams voor de halve marathon of de 10 km. 
Een team bestaat uit 4 deelnemers. Natuurlijk heb je als be-
drijventeam een aantal leuke extra’s: je krijgt een team foto, 
toegang tot de sponsortent met hapjes en drankjes, moge-
lijkheid tot netwerken en extra mediaexposure voor je bedrijf.

Gezellig parcours 
De start en finish van het evenement vinden plaats vanuit de 
Veste in Brandevoort. De markthal wordt gezellig aangekleed 
met terrasjes en een DJ zorgt voor de muzikale ondersteu-
ning van de sportieve prestaties. Het hardloopparcours loopt 
door Brandevoort en Stiphout en is door de Atletiekunie ge-
certificeerd als officieel wedstrijdparcours. Voor wandelaars 
worden verschillende mooie routes uitgezet in de omgeving 

van Brandevoort.  En publiek is natuurlijk  van harte welkom 
om de deelnemers aan te moedigen.

Sponsormogelijkheden
Natuurlijk is het ook mogelijk om het evenement te sponso-
ren. Bij de Lavans Halve van Helmond staan 3 thema’s cen-
traal; verbinding, duurzaamheid en de gezellige Helmondse 
sfeer. Verbinden door sport: samen sporten in een gezellige 
sfeer, waar ook mooie prestaties neergezet kunnen worden. 
Ieder op zijn eigen niveau, van wedstrijdatleet tot recreatieve 
sporter en wandelaar. 

Daarnaast is duurzaamheid is een belangrijk thema bij de or-
ganisatie. Het evenement wordt georganiseerd met respect 
voor natuur en klimaat. Dit alles in de gemoedelijke en gezel-
lige Helmondse sfeer.

Mooie uitgangspunten om als bedrijf je naam aan te kop-
pelen. Voor sponsormogelijkheden kun je contact opnemen 
met sponsoring@halvevanhelmond.nl.

Inschrijven en meer informatie
Voor inschrijven en alle informatie over dit spor-
tieve evenement kun je terecht op https://www.
halvevanhelmond.nl/. De organisatie zou het 
fantastisch vinden om je op 10 april te kunnen 
begroeten als team, deelnemer of als supporter.

foto:Knoops fotografie
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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

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

www.onlinebedrijfskleding.nl
J. van de Vrande Bedrijfskleding    Kanaaldijk ZW 9a    5706 LD Helmond 0492 53 79 41
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Varenschut 21 | 5705 DK Helmond
T (0492) 588 986 | E info@brabantautolease.nl | www.brabantautolease.nl

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

Volkswagen ID.3 First 58 kWh / 8% bijtelling

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. Voor meerdere leasevormen kunt u bij ons terecht.

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 
andere 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 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.

Bent u op zoek naar een elektrische auto 
voor zakelijk gebruik?
 
Profiteer nu nog van deze rijk uitgeruste 
Volkswagen ID.3 met een gunstige 
bijtelling.
 
Zeer beperkte voorraad.
8% (tot 45.000,-) t/m augustus 2025 - 
Fiscale waarde €49.500,-

Heeft u interesse in deze auto en wilt u 
graag een voorstel ontvangen?  
Een van onze leaseadviseurs helpen u 
graag verder met het vinden van een 
passend aanbod.  
0492588986 / info@brabantautolease.nl.

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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maartMaart

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. Vermogensregisseur Theo Kemps van Duisenburgh Vermogensregie heeft deze keer de pen in handen.

FINANCIËLE COLUMN
Risico van beleggen
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Hoeveel risico u kunt en 
wilt dragen is afhankelijk van uw financiële situatie en uw risico-
bereidheid. Over het algemeen is het zo dat u als belegger op de 
langere termijn wordt beloond als u een hoger risico accepteert. 

De risicometer
De risicometer geeft de mogelijkheid om beleggingen met el-
kaar te vergelijken. Deze vergelijking geldt dan voor de bewege-
lijkheid van deze specifieke belegging. Hoe lager de bewegelijk-
heid (volatiliteit) hoe kleiner de kans op een negatief rendement. 
De risicometer verdeelt de beleggingen in zeven risicocategorie-
en, 1 (laag risico) tot en met 7 (hoog risico).

Als maatstaf voor de volatiliteit gebruiken we de verwachte 
standaarddeviatie van de beleggingsrendementen. Dit is een 
veel gebruikte maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen 
geeft van een belegging een indicatie van de volatiliteit op een 
schaal van 1 tot 7. Elke schaal geeft een bandbreedte in volatili-
teit aan. Zo zal een belegging die valt in schaal 5 een volatiliteit 
(beweeglijkheid) vertonen tussen de 10% en 15% op jaarbasis. 
Zie hieronder de afbeelding  met de bandbreedtes behorend bij 
elke schaal van de risicometer. 

Stel de belegging heeft als risicoprofiel schaal 4. Dit betekent 
dat de volatiliteit ligt tussen de 5% en 10% (we kiezen in dit 
voorbeeld voor 5% als rekenwaarde). Een volatiliteit van 5% 
betekent dat statistisch bezien de belegging een kans van 68% 
heeft uit te komen tussen de -5% en +5% van het verwacht 
rendement. Als het verwacht rendement 3% is dan zal het ren-
dement in 68% uitkomen tussen de -2% en +8%. Dit is onder-
staand grafisch weergegeven.

De bewegingen zullen met een kans van 95,8% zich bevinden 
binnen de bandbreedte van -10% en +10% (95,8% kans) ge-

meten vanaf het te verwacht rendement uit deze belegging in 
dit voorbeeld tussen de -7% en +13%.

Vermogensplan
Bij de inrichting van uw portefeuille is het van belang de samen-
hang tussen de onderdelen te bekijken. Een goede verdeling 
verlaagt het risico zonder dat dit het rendement negatief beïn-
vloed. De uitgangspunten uit uw vermogensplan zijn de basis 
voor de inrichting van uw effectenportefeuille. Uw financieel 
adviseur of vermogensadviseur kan voor u bepalen of aanpas-
singen binnen uw portefeuille gewenst zijn.

Blik op de Beurs, zet uw vermogen aan het werk

De wereld in onzekerheid
Door Theo Kemps

De oorlog in de Oekraïne is de grootste op Europees grondgebied sinds de tweede wereldoorlog. De Russische 
president Poetin begon de invasie van de Oekraïne op 24 februari 2022. Europa stelt zich op aan de zijlijn maar 
steunt de Oekraïne met wapens en neemt economische sancties tegen Rusland. De belangrijkste sanctie is de 
gedeeltelijke uitsluiting van Russische banken van het internationale betalingsnetwerk SWIFT. Gedeeltelijk omdat 
de betalingen voor de levering van gas wel doorgaan. Rusland is de grootste leverancier van gas aan Europa. Het 
is niet uit te sluiten dat de gaskraan geheel of gedeeltelijk zal worden dichtgedraaid als reactie op deze sancties. 
De oorlog zal de wereldeconomie raken en de inflatie verder doen toenemen. Dit heeft gevolgen voor alle assets 
(obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen) binnen een portefeuille.

De MSCI World Index steeg over 2021 met +17% het resultaat 
“Year To Date 2022” YTD is -7%. De AEX steeg met +21% maar 
laat een daling zien van bijna -9% over de eerste 2 maanden 
van 2022. De overige gerealiseerde rendementen over 2021: 
Dax-Index +16% (-9%YTD), Eurostoxx 50 +21% (-9% YTD), 
Dow Jones +19% (-7% YTD), S&P 500 +12% (-4% YTD) en de 
technologie index Nasdaq +21% (-9% YTD). 

De regio Azië deed het beduidend slechter over 2021. Het ren-
dement bedroeg voor de Nikkei 225 +5% (-8% YTD), Hang 
Seng (Hong Kong) -14%  (-3% YTD) en voor de Chinese beurs 
de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een plus van +3% 
(-9% YTD). Een negatief resultaat werd gerealiseerd door de 

MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomen-
de landen) deze daalde vorig jaar met -1%  (-3% YTD).
De Amerikaanse dollar steeg in ten opzichte van de euro en 
sloot het jaar af op $1,14 per euro een stijging van bijna +7% 
over 2021 (+2% YTD). De goudprijs daalde in 2021 en sloot af 
op $1.831 per troy ounce, een verlies van -4%. De eerste twee 
maanden van 2022 steeg de goudprijs met +4%. De bitcoin 
liet forse uitslagen zien in 2021, vanaf $28.000 liep de koers op 
naar ruim $69.000 om deze winst vervolgens weer in te leve-
ren. De koers van 1 bitcoin bedroeg $46.218 op het einde van 
het jaar. Dit is er een positief rendement van bijna 60%. Op dit 
moment daalt de koers net als bijna alle andere assets en is de 
waarde van 1 bitcoin $43.000 (-7% YTD).

“Blik op de beurs is een initiatief van 
Duisenburgh Vermogensregie Kemps.

Voor een persoonlijk vermogensplan 
of een second opinion van uw 
effectenportefeuille kun u contact 
opnemen met Theo Kemps. Telefonisch 
bereikbaar op 06 40 288 263 of mailen 
naar tkemps@duisenburgh.nl
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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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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

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

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

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

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

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

www.black-colors.nl

BETROUWBAAR, 
SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW
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Lees hieronder een concreet voorbeeld uit de praktijk van 
beveiligers van Animale/Klaassen Total Security, de directe 
beveiligingspartner op de bedrijventerreinen van Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond. 

Nico Klaassen, Animale Beveiliging
“Vorige week donderdagmiddag kregen we verontrust 
bericht van een door ons beveiligde autodealer in Helmond. 
Er was een persoon in het bedrijf geweest die verdacht 
gedrag vertoonde.

Bij ons gaan dan alle bellen rinkelen. Met name auto-
onderdelen zoals katalysators zijn vaak aantrekkers van het 
dievengilde. Al onze beveiligers zijn direct op de hoogte 
gebracht van alle ins en outs van de situatie. We zijn dus 
meteen alert.
In onze nauwe samenwerking met de Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond (SBH) verzorgen we niet 
alleen onze individuele klanten, maar beveiligen we alle 
bedrijventerreinen in het geheel.

Dan doen we middels mobiele surveillance in combinatie met 
cameratoezicht.

Onze observanten kijken uit voor zowel onze eigen, 
individuele klanten (privéterreinen) vanuit onze eigen video 
meldkamer, als naar de openbare ruimte (bedrijventerreinen 
Helmond) vanuit het Regionaal VeiligheidsLab Helmond op 
de Automotive Campus.

Kortom; alle beveiligingsdisciplines hebben we in huis. En 
korte lijnen onderling en met de politie maken een sterk front.

Op de vrijdagavond die volgde kregen we een automatische 
inbraakmelding op het hekwerk van deze autodealer. Twee 
van onze mobiele surveillanceauto’s waren binnen 5 minuten 
ter plaatse en constateerden direct dat een deel van het 
hekwerk inclusief stroomdraden waren doorgeknipt.

Helaas waren de daders gevlogen en afgezien van een kapot 
hekwerk bleek er geen schade aan auto’s of diefstal te 

‘Ongewenste gasten aangehouden’ 
Preventief beveiligen loont!
Door proactieve samenwerking tussen Stichting Bedrijventerreinen Helmond, mobiele surveillant van beveili-
gingspartner Animale/ Klaassen Total Security B.V. en politie zijn deze maand meerdere ongewenste gasten op 
de bedrijventerreinen vroegtijdig opgemerkt en aangehouden. Een mooi samenspel tussen techniek (camera’s) en 
mensen.

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

Volkswagen Volvo Fiat

Type       

Bijtelling   

Type       

   

Bijtelling   

Type

Lease

VOOR UW GEMAK  
ALLES  

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

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

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

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

Wij staan voor u klaar.

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

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

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

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

Voor uw gemak alles onder een dak!

Contact
Brabant Autolease
Autoboulevard Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:   

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

• Full operationele lease en netto  
 operationele lease
• Zowel zakelijk als privé leasen
• Grote voorraad gebruikte auto’s
• Onderhoud en service 
 op één adres
• Scherpe tarieven
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hebben plaatsgevonden. Het terrein is de rest van de avond/
nacht dusdanig beveiligd dat een mogelijke terugkeer van 
daders zou zijn ontmanteld.

Camerabeelden en bijhorende rapportage werden aan de 
politie overgedragen voor verder onderzoek. Door snel 
reageren van meldkamer en surveillance op het binnen 
gekomen alarm, maar ook de melding van de verdachte 
persoon door de autodealer heeft met elkaar succes gebracht

Natuurlijk was het fijn geweest als ook de dader(s) gepakt 
was maar het belangrijkste: geen schade!!!

Samen Sterk in de Praktijk? Jazeker!!

Steeds meer ondernemers op de bedrijventerreinen doen 
mee met het beveiligingscollectief. Zorg dat ook u er niet 
alleen voor komt te staan en doe mee!

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

Bedrijventerreinconciërge Henry is inmiddels een  
bekend gezicht op de Helmondse bedrijventerreinen. 
Als aanspreekpunt vanuit de Stichting Bedrijventerrei-
nen Helmond zorgt hij voor een goede uitstraling en 
een continu wakend oog op de bedrijventerreinen. 
Henry komt graag met u in contact wanneer er iets aan 
de hand is in de openbare ruimte rondom uw bedrijf.

Terreinconciërge bedrijventerreinen

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

Circulariteit leeft in Helmond. Ondernemers van o.a. Sherart, 
Meat Insiders, Colorex Master Batch, Swanenberg Hydrauliek, 
Schunk Xycarb Technology en de Palletcentrale, zien kansen 
om beter met afval om te gaan. Maar wat is succes? En hoe ga 
je om met praktische problemen die je onderweg tegenkomt? 
Dat gaf een stevige discussie over de mitsen en maren en 
voorwaardes voor succes. Het laat zien dat dit onderwerp 
leeft! Een van de ondernemers zei heel raak: “Volgens mij 
hebben we de eerste circulaire stap al gezet, want we kennen 
nu onze buren.”

Creatieve ideeën  
Het initiatief om op de bedrijventerreinen in Helmond te 
zoeken naar circulaire oplossingen werd toegejuicht door alle 
deelnemers. Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over de 
reststromen: pallets, batterijen, ICT en verpakkingsmaterialen. 
Ook werd gedacht aan praktische zaken zoals een mini-
milieustraat, afval laten ophalen door een conciërge en een 
mogelijke samenwerking met Senzer.

Volgende stappen
Als volgende stap gaat Stichting Bedrijventerreinen Helmond 
zich in de mogelijkheden van de ingebrachte kansen 
verdiepen. Hiervoor zullen de komende periode gesprekken 
met verschillende afnemers van reststromen plaatsvinden. 
Wilt u ook meedenken? Of heeft u een goed idee voor het 
collectief inzamelen van andere restromen? Neem dan contact 
op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl   

Helmondse ondernemers zetten 
stappen in circulaire samenwerking
Op 18 februari kwamen verschillende Helmondse bedrijven bijeen om te brainstormen over collectieve afvalin-
zameling. De ideeën waren net zo divers als de deelnemers: van het hergebruiken van pallets, tot een mini-mili-
eustraat en zelfs een afvalconciërge. De ideeën worden door Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) verder 
uitgewerkt en zijn onderdeel van het Smart Synergy Helmond programma, waarin vier innovatieve projecten zijn 
gebundeld om samenwerking te versterken. Meer informatie hierover vindt u op www.smartsynergyhelmond.nl 

Maak een afspraak via  
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 
voor een persoonlijk gesprek. Meer informatie 
op www.bedrijventerreinenhelmond.nl/
beveiligingscollectief 
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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.


