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als ontbijt. Verder zijn de aansluitende lessen 
over een gezond eetpatroon zeer leerzaam. 
Nu kies ik mijn tussendoortjes veel bewuster en 
ongemerkt ben ik al een paar kilo kwijt. 

ACTIVITEITEN ONLINE EN OFFLINE
Op maandagvond van 19.30 - 20.30 uur doe 
ik ook mee aan de Fitcamp, een low-impact 
bootcamp, die meestal buiten plaatsvindt. Eén 
keer per maand organiseert de club voor alle 
members een kookworkshop met recepten van 
de Herbalife-producten. Het is een gezellige 
community waar een gezonde levensstijl 
centraal staat. Een aanrader dus!”

Samen met de coaches Paul, Monica, Carolien, 
Patrick en Edwin werken inmiddels ruim 70 
members dagelijks aan hun individuele doelen. 
“Ieder doel is anders. Sommige mensen 
hebben overgewicht en andere voelen zich niet 
fit genoeg. We zijn dus niet per definitie een 
afslankclub,” vertelt coach Patrick. “Het gaat 
meer om het creëren van bewustwording onder 
professionele begeleiding. Hoe ga je nou 
eigenlijk met je voeding om in combinatie met 
beweging? Als coach zijn wij de bekende stok 
achter de deur. Na je aanmelding starten we 
met de Fitcheck, een bodyscan die je lichaam 
analyseert. Hoe zit het met je lichaamsvet, 
visceraal vet, BMI, spiermassa en lichaams-
vocht? Vervolgens beginnen we met tien 
voedingslessen die ook online te volgen 
zijn en resulteren in een persoonlijk Fitplan 
waarmee we één-op-één aan de slag gaan.” 

BEWUSTWORDING CREËREN
“Het persoonlijk Fitplan start met tien voedings-
lessen over o.a. koolhydraten, het belang van 
eiwitten, vitaminen en hydratatie. Welke kool-
hydraten zijn geschikt en drink je wel genoeg? 
Aan de hand van tien topics proberen we 
bewustwording rondom jouw eetpatroon te 
creëren. Wat moet je doen om je doel(en) te 
bereiken? En welke juiste voedingskeuzes kun 
je maken in de supermarkt?” vervolgt coach 
Carolien. “We leren mensen een uitgebalan-
ceerd voedingspatroon aan, waarbij je alle 
noodzakelijke voedingsstoffen die je lichaam 
nodig heeft, haalt uit gevarieerde voeding 

aangevuld met supplementen. Ze zullen zich 
daardoor automatisch energieker voelen. 
Uiteindelijk ontstaat er een healthy active 
lifestyle die je eenvoudig permanent kan 
volhouden zonder kans op het jojo-effect.”

INDIVIDUELE BEGELEIDING
“Voor een goede start willen we onze members 
de eerste vijf lessen dagelijks zien. Dat kan van 
maandag t/m vrijdag tussen 8.00 tot 10.00 uur 
of tussen 17.00 en 19.00 uur. Uiteraard volgens 
de richtlijnen van het RIVM. ’s Ochtends serve-
ren we een Herbalife shake voor een frisse en 
energieke start en ’s middags serveren we een 
heerlijke smoothie,” aldus Patrick. Inmiddels 
schuift, Remco Minnen, één van de eerste 
members, aan bij het gesprek. Wat is jouw 
ervaring? Remco: “Ik wilde fitter worden. Door 
mond-tot-mondreclame ben ik hier gekomen 
en het bevalt me prima. De club is gezellig, 
laagdrempelig en de shakes zijn boven 
verwachting erg lekker. In plaats van een paar 
boterhammen, start ik de dag nu met een shake 

Wil je nog voor de zomer meer energie, meer 
spieropbouw en/of afslanken op de juiste 
plaatsen? Vaak is het probleem niet dat je niet 
weet wat je moet doen, maar dat je niet doet 
wat je allang weet. Op een dag gaat de knop 
om. Maar hoe pak je het aan? Veel mensen 
kampen met dit dilemma. Daarom startten wij in 
november 2019 de Nutrition Club Zoetermeer 
aan de karakteristieke Dorpsstraat schuin 
tegenover lunchroom De Zoetelaer. Onze missie? 
Iedereen, van jong tot oud, onderwijzen naar een 
betere gezondheid door betere eetgewoonten. 
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Nu boodschappen doen niet 
meer zo vanzelfsprekend is 
bezorgd Wytze, samen met 
zijn vaste bezorgers, op een 
veilige manier de koelverse 
maaltijden van Eten met 
gemak. Bezorgen tot aan de 
voordeur of indien nodig 
gewoon tot in de koelkast, 
verteld Wytze. Dit alles 
natuurlijk volgens de regels 
van het RIVM. 

ZOETERMEER

ETEN MET GEMAK

Verse en gezonde gerechten, persoonlijke 
bezorging, mogelijkheden voor diëten en 
voedingsgewoonten én geen abonnement 
en veilig betalen. Dat is Eten met gemak. 
Liever eerst proberen? Bestel dan een (dieet)
proefbox, met drie verschillende maaltijden, 
voor slechts € 14,95.

T 079 - 820 03 99
E wytze@etenmetgemak.nl
W www.etenmetgemak.nl/wytze

JUIST NU WAARDEREN STEEDS MEER MENSEN DE VERSE, 
GEZONDE ÉN LEKKERE MAALTĲ DEN VAN ETEN MET GEMAK!

EXTRA GEVARIEERD DOOR ZELF 
SAMENSTELLEN 
Eten met gemak biedt u de unieke mogelijk-
heid om de maaltijd zelf samen te stellen. 
Dagelijks kunt u een keuze maken uit verschil-
lende soorten vlees of vis (soms aangevuld 
met een vegetarische variant), drie soorten 
aardappelen of rijst en drie soorten groenten. 
Naast deze mogelijkheid is er altijd nog een 
keuze uit twee eenpansgerechten. Voor elk wat 

wils, zeggen wij bij Eten met 
gemak. Is het kauwen of 

snijden moeilijk voor 
u dan passen we de 
consistentie per 

component voor u aan. De maaltijden van Eten 
met gemak worden bereid met zoveel mogelijk 
verse, seizoensgebonden ingrediënten uit de 
regio. Onze koks bereiden de gerechten in 
onze professionele keuken en ze gebruiken 
bovendien zo min mogelijk zout. Na het koken 
worden de maaltijden direct verpakt, kort 
na-verhit en vervolgens snel gekoeld zodat 
vitamines, voedingsstoffen en smaak optimaal 
bewaard blijven. Door deze werkwijze kunnen 
de maaltijden eenvoudig 7 dagen bewaard 
worden in de koelkast. Iedere week stellen 
onze koks nieuwe menu’s samen, waardoor 
we u een grote variatie aan voor- hoofd- en 
nagerechten bieden. Heeft u een dieet, of 

een dagje zonder vlees? Wij hebben een 
passend menu voor iedereen! 

SERVICE EN FLEXIBEL LEVEREN
Eten met gemak levert de maaltijden eenmaal 
per week. In Zoetermeer en omgeving is dit 
op maandag of donderdag. Afrekenen kan 
veilig, via een incassomachtiging of contactloos 
pinnen bij de bezorger.

Eten met gemak heeft de proefbox voor € 14,95. De box bevat 
3 hoofdmaaltijden. We helpen u graag deze naar eigen wens samen 

te stellen. Liever een box uitgebreid met drie voor- en nagerechten? 
Deze kost € 17,95. O ja, Eten met gemak heeft geen minimale 

afname*, en geen abonnement, lekker en gemakkelijk.

079 - 820 03 99
wytze@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/wytze

* bij minder dan vier maaltijden per 
week wordt € 2,99 bezorgkosten 

in rekening gebracht.

UITPROBEREN?

ELKE MAAND 
EEN VERRASSING
Met ingang van de maand mei verloot Eten met gemak 

maandelijks leuke prijzen onder de klanten. Bestelt u in 

mei uw eerste maaltijden dan maakt u kans op één van 

de vijf vogelhuisjes incl. voederpakket. De volgende maan-

den maakt u kans op een Blad cadeau, een puzzelboek, 

een multi-opener, een spelletjesdoos of een mooie CD 

met echte klassiekers. De prijzen worden onder meerdere 

klanten verloot. Meedoen is gratis en u maakt als klant 

van Eten met gemak automatisch kans.

BEWEGEN VAN JONG TOT OUD, 
PERSOONLĲ K EN VERTROUWD

Drie praktijken onder één dak: 
een praktijk voor fysiotherapie, 
kinderfysiotherapie én manuele 
therapie. Al bijna 40 jaar een 
begrip in Zoetermeer. Een bundeling 
van krachten voor iedereen die 
problemen heeft bij het bewegen, 
pijnklachten of klachten die het 
dagelijks leven belemmeren. “Onze 
specialisatie kinderfysiotherapie 
bevindt zich aan de Dunantstraat, 
de Willem Dreeslaan en op diverse 
andere locaties verspreid over 
Zoetermeer,” vertelt kinder-
fysiotherapeut Liesbeth Cramer. 
“Aan de Dunantstraat kan men 
ook terecht voor fysiotherapie en 
manuele therapie. We zijn dus 
een maatschap voor fysio-, 
manuele en kinderfysiotherapie.”

ZOETERMEER

Susanne Heijnen richt zich, inmiddels al tien 
jaar, als algemeen fysiotherapeut met name op 
neurorevalidatie, valpreventie bij ouderen en 
alle (pijn)klachten die ouderen ervaren in het 
bewegingsapparaat. Naast neurologische 
aandoeningen zijn we ook gespecialiseerd in 
lymfedrainage oftewel oedeemtherapie. Dat 
is een therapievorm die we o.a. gebruiken bij 
kankerpatiënten, om vochtafdrijving te stimule-
ren. Andere speerpunten in onze praktijk zijn: 
bekkenbodemtraining bij incontinentie, trigger-
pointtherapie, medical taping, dry-needling, 
ontspanningstherapie en McKenzie, een oefen-
methode voor rugklachten,” vertelt Susanne. 
Bij de kinderfysiotherapie ligt de focus op kin-
deren met diverse (neurologische) motorische 
problemen. Verder zijn we gespecialiseerd in 
sensorische integratieproblemen, schrijfproble-
men, ontwikkeling bij prematuriteit en behan-
deling van slechthorende en dove kinderen.”

MANUELE THERAPIE SOMT EN 
MANUELE THERAPIE E.S. 
“Onze praktijk kent twee vormen van 
manuele therapie, namelijk manuele therapie 
SOMT voor acute klachten zoals het door je 
rug gaan na een onverwachte beweging en 
kaakklachten. Het is een specialisatie binnen 
de algemene fysiotherapie. Heb je echter 
chronische schouderklachten bijvoorbeeld 
door een motorongeluk van drie jaar geleden? 
Dan is Manuele therapie E.S. het meest 
geschikt,” vervolgt Liesbeth. “Het is een 
manuele therapievorm zonder manipulatie-

technieken voor jong tot oud die zich richt op 
langer bestaande klachten. Met een pijnlijke 
schouder ga je ook anders lopen en zo kan zich 
bijvoorbeeld een knieprobleem ontwikkelen. 
De oplossing zit dan niet in de verandering van 
het looppatroon, maar in het behandelen van 
de schouder.”

WISSELWERKING EXPERTISES 
WERKT EFFECTIEF
“Cliënten kunnen zonder verwijzing bij ons 
terecht. Mond-tot-mondreclame is nog steeds 
onze grote kracht. Kinderfysiotherapie valt 
onder de basisverzekering en volwassen 
fysiotherapie onder de aanvullende verzekering. 
Iedere fysiotherapeut heeft zo zijn specialisatie. 
Bij de intake screenen we daarop, maar houden 
we ook rekening met de voorkeur voor een 
bepaalde therapeut. Verder streven we ernaar 
om binnen een week een afspraak in te plannen. 
De wachttijd is dus relatief kort. Tijdens de 

intake brengen we de klachten duidelijk in 
kaart. Waar komen ze vandaan en hoe worden 
ze in stand gehouden? Vervolgens stellen we 
een behandelingsplan voor. Onze kracht schuilt 
in de één-op-één aanpak, oefentherapie, 
coaching en indien noodzakelijk massage en 
mobilisatie. Cliënten willen aandacht voor hun 
klacht! We hebben alle expertise in huis en 
indien noodzakelijk schakelen we tijdens de 
behandeling elkaars expertise in. Cliënten 
ervaren deze werkwijze als zeer prettig. 
Twee fysiotherapeuten zien meer dan één. 
We willen geen dingen over het hoofd zien. 
Een andere kijk resulteert in een efficiëntere 

behandeling. Cliënten 
willen van hun klachten 
afkomen en daar zijn 
onze behandelingen 
op gericht. Indien 
noodzakelijk behandelen 
we ook aan huis.”  

KINDERFYSIOTHERAPEUTISCH 
CENTRUM & PRAKTIJK VOOR 
FYSIOTHERAPIE & PRAKTIJK 
VOOR MANUELE THERAPIE

Dunanstraat 611-613 
2713 TA Zoetermeer
T 079 - 316 70 55
E info@fysiodunant.nl
W www.fysiodunant.nl

Oosterheem (alleen Kinderfysiotherapie)
Willem Dreeslaan 147
2729 NE Zoetermeer
T 079 - 316 98 05
W www.fysiodunant.nl
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WE FUNGEREN ALS KLANKBORD EN SAMEN 
CREËREN WE MOGELĲ KE OPLOSSINGEN! 

Niets is meer zoals het was. Bijna alle coronamaatregelen blijven tot 20 mei 
van kracht. De horeca gaat hoogstwaarschijnlijk per 1 juni weer gefaseerd 
open en grote evenementen worden tot september afgelast. Ook aan het 
thuiswerken komt voorlopig geen einde. Veel mensen dreigen hun baan en/of 
hun onderneming te verliezen. De klantenkring van Louwers Advies bestaat 
voornamelijk uit kleine en middelgrote MKB-bedrijven in de regio Zoetermeer 
waaronder éénmansbedrijven tot ondernemingen met zeventig man personeel. 
Hoe is de stand van zaken bij het allround advieskantoor sinds de “intelligente 
lockdown” van 16 maart 2020?

ZOETERMEER

“Sommige sectoren zijn zwaar getroffen door 
het lamleggen van de economie. Als je naar 
onze sector kijkt, is het een ander verhaal. Wij 
mogen eigenlijk niet klagen. In deze turbulente 
periode is het van primair belang dat we onze 
klanten bijstaan. Contact is dus essentieel. Dat 
kan veelal telefonisch. Intern veroorzaakten 
de RIVM-maatregelen geen problemen. Onze 
medewerkers werkten voor de coronacrisis al 
regelmatig thuis,” vertelt fiscaal econoom Jan 
Louwers. “De crisis is met name een regelrechte 
ramp voor de horeca. Ondernemers die hun 
brood verdienen met de vrije tijd van mensen 
zien in één klap hun omzet naar nul procent 
dalen. Maar ook andere sectoren worden 
keihard geraakt zoals bedrijven uit de grafische 
industrie. Zij zien hun omzet met 30 tot 40% 
dalen door de afwachtende houding van hun 
klantenkring. Zo ontstaat er een domino-effect 
met negatieve effecten voor andere bedrijven, 
waarbij er nog geen zicht is op verbetering. Er 
is geen handboek voor deze crisis, maar wij 

fungeren graag als klankbord voor onze klanten. 
Zo kunnen we samen mogelijke oplossingen 
creëren.”

OVERHEIDSMAATREGELEN BIEDEN 
PERSPECTIEF 
“Deskundigen voorspellen dat onze economie 
met 7½% zal dalen. Ik vrees echter dat het nog 
slechter zal uitpakken. Gelukkig bieden de 
landelijke maatregelen om ondernemers 
financieel te ondersteunen zoals de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandige Onder-
nemers (ToZo), de Tegemoetkoming Getroffen 
Sectoren Covid-10 (TOGS) en de NoodOver-
brugging voor Werkgelegenheid (NOW) 
enig perspectief. Natuurlijk bieden deze 
overheidsmaatregelen geen structurele 
oplossingen, maar het houdt bedrijven en 
zzp‘ers wel even overeind. Uiteraard onder-
steunen en adviseren wij onze klanten bij 
de aanvraag van de betreffende overheids-
tegemoetkomingen.” 

PREFEREREN PERSOONLIJK CONTACT
‘’Eén ding is zeker. We ontkomen voorlopig 
niet aan de anderhalve-meter-samenleving. Dat 
effect ervaren we door de toename van video-
besprekingen via Zoom en Teams. We prefere-
ren echter persoonlijk contact waar we samen 
rond de tafel zitten. Uiteraard rekening houdend 
met de gepaste afstand van anderhalve meter. 
Een persoonlijk gesprek heeft toch meer 
inhoud. Ondernemers zijn over het algemeen 
opportunistisch en komen nog steeds graag 
langs. Zo’n gesprek verloopt dus effectiever. 
Van de ene vraag, rol je in de andere. Hoe zie 
je de toekomst en wat heb je daarvoor nodig? 
Vaak fungeren we puur als klankbord. Natuurlijk 
kunnen we niet alles oplossen, maar we denken 
mee en adviseren voornamelijk op bedrijfs-
economisch niveau. Verder willen we oprecht 
begrip tonen en een warm gevoel uitstralen.”

LOUWERS ADVIES

Julianalaan 23
2712 CB Zoetermeer
T 079 - 342 99 42
E info@louwers.net
W www.louwers.net

Wij houden rekening met de afstand en de klant.

VEILIGHEID VOOR KLANTEN EN 
MEDEWERKERS STAAT VOOROP!

Sinds COVID-19 ons land in zijn greep 
heeft, is de slogan van Bouwhof: 
“Bezig met je huis” meer dan ooit 
actueel. Mensen klussen massaal en 
het einde is nog niet in zicht. Op 
dinsdag 21 april besloot het kabinet 
namelijk bijna alle coronamaatregelen 
tot minimaal 20 mei te handhaven. 
Bouwhof blijft geopend en houdt zich 
uiteraard aan alle veiligheids- en 
voorzorgsmaatregelen van het RIVM. 
Wim van der Velden en Patrick van 
Kuijk, respectievelijk manager en 
assistent-manager van de 
verfafdeling, vertellen hoe zij de 
afgelopen turbulente periode 
rondom de coronacrisis hebben 
ervaren.  

ZOETERMEER

Passie voor verkoop zit in hun genen. “Twintig 
jaar geleden maakte ik, op advies van mijn 
broer, de stap van de supermarktbranche naar 
Bouwhof. Een kort sollicitatiegesprek met Dirk 
sr. werd afgerond met een salarisvoorstel op 
een sigarendoosje. Twee maanden later ging ik 
daadwerkelijk aan de slag,” vertelt Wim. Wat 
maakt werken bij Bouwhof zo bijzonder? “Aller-
eerst werk je altijd met mensen en dat is eigen-
lijk het mooiste van ons vak. Verder heerst hier 
een familiecultuur. We kennen elkaar door en 
door en dat schept een band. Ook krijgen we 
volop vertrouwen en vrijheid om zaken naar 
eigen inzichten aan te pakken. Zo kan iedereen 
zich volop ontplooien.” Patrick: “Mijn vader 
had een spuiterij. De passie voor verf werd er 
als een paplepel ingegoten. Na diverse verf-
gerelateerde opleidingen, ben ik vijf jaar schilder 
geweest. Mijn praktijkervaring deel ik al dertien 
jaar met mijn collega’s en natuurlijk onze klanten. 
Hoe pak je jouw verfklus aan en welke materialen 
heb je nodig? Wij vertellen het graag!” 

ENORME IMPACT DOOR CORONAVIRUS 
“De impact van het coronavirus is enorm. Een 
dubbel gevoel overheerst. De omzet schiet 
gigantisch omhoog, maar de veiligheid van 
klanten én medewerkers staat natuurlijk op 
de eerste plaats,” vervolgt Patrick. “Zo krijgt 
iedere klant bij binnenkomst een gedesinfec-
teerde winkelwagen aangereikt en vloer-
markeringen zorgen ervoor dat anderhalve 
meter afstand houden uitvoerbaar is. Verder 
creëert plexiglas bij balies en kassa’s een veilig 
gevoel voor klanten en medewerkers. Digitaal 
betalen is inmiddels de gewoonste zaak van 
de wereld. Ook zijn we koopavonden, Tweede 
Paasdag en Koningsdag bewust gesloten om 
de veiligheid voor iedereen te waarborgen. 
Tot slot hebben we op verzoek van de overheid 
beschermingsmiddelen zoals mondkapjes 
veelal geleverd aan zorginstellingen.”

INTERESSE TONEN IN KLANT & KLUS
“Onze verfafdeling is 900 m2 groot en onze 

medewerkers geven deskundig advies. Dat komt 
niet alleen door de vakkennis die we onderling 
delen, maar ook door de in- en externe cursussen 
van leveranciers zoals Sikkens, Sigma en Flexa. 
Kennis up-to-date houden, is essentieel. We 
stralen liefde voor het vak uit én tonen interesse 
in de klant & zijn klus,” aldus Wim. “Naast de 
doe-het-zelf-lijn van de grote merken bieden 
we ook de professionele lijn aan. Er is dus 
volop keuze voor ieder budget. Een specifieke 
kleur gezien? We kunnen alle kleuren mengen, 
een kwestie van maatwerk. Zodra het weer 
mag, kunnen klanten op afspraak interieur- en 
kleuradvies voor keukens, woon-, slaap- en 
badkamers ontvangen van een interieurstylist. 
Onze ijzersterke troef is het totaalplaatje. Soms 
rolt er uit een verfklus een compleet nieuwe 
slaapkamer. Wij hebben namelijk alles onder 
één dak!” besluit Patrick.

BOUWHOF

Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
T 079 – 331 07 00
E info@bouwhof.nl
W www.bouwhof.nl
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Uitgebreide behangafdeling. Wim van der Velden, manager Verfafdeling.



VEILIGHEID VOOR KLANTEN EN 
MEDEWERKERS STAAT VOOROP!
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namelijk bijna alle coronamaatregelen 
tot minimaal 20 mei te handhaven. 
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uiteraard aan alle veiligheids- en 
voorzorgsmaatregelen van het RIVM. 
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Kuijk, respectievelijk manager en 
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verfafdeling, vertellen hoe zij de 
afgelopen turbulente periode 
rondom de coronacrisis hebben 
ervaren.  

ZOETERMEER
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NU OOK VOOR TOYOTA NAAR KNEPPERS!

Als je een paar keer langs 
Kneppers Autobedrijf bent 
gereden, kon het je eigenlijk 
niet zijn ontgaan. Met 
grote spandoeken maakte 
het autobedrijf bekend 
dat het nu ook de officiële 
merkspecialist in Toyota is. 
Kneppers staat in Zoetermeer 
en omgeving vooral bekend 
als ‘de Honda-dealer’, maar 
ook voor Toyota kun je nu 
dus bij het familiebedrijf uit 
1966 terecht.

ZOETERMEER

Na het vertrek van de Toyota-dealer uit de 
stad vult Kneppers dat gat perfect op. Kneppers 
is hét nieuwe adres voor Toyota in de regio 
voor nieuwe auto’s, occasions, onderhoud, 
reparaties (met originele onderdelen), APK en 
garanties. Daarbij krijgen klanten alle voordelen 
van een officiële Toyota servicepunt, zoals een 
gratis pechhulp-pas bij onderhoud. “Voor veel 
Zoetermeerders zijn wij vertrouwd en dichtbij”, 
vertelt eigenaar Richard Kneppers. 

PAST ERBIJ 
Toyota staat vooral bekend om de betrouwbare 
en vooruitstrevende modellen. Dat past precies 
in het straatje van Kneppers. “Wij wilden graag 
uitbreiden met Toyota, omdat we al veel Toyota-
rijders als klant hebben. Het merk Toyota heeft 
veel overeenkomsten met Honda, Mitsubishi en 
Daihatsu, onze andere Japanse merken. Vanuit 
het verleden hebben we Honda-bloed. Die 
andere merken hebben daar veel gelijkenissen 
mee. Vanwege de grote vraag hebben we 
uitgebreid met Toyota. Er zijn duizenden 
Toyota-rijders in de omgeving, dus we hebben 
al veel nieuwe klanten mogen verwelkomen.” 
Ter introductie van het nieuwe merk werden 
Toyota-rijders van Kneppers getrakteerd op 
een heerlijke taart van Jongerius Bakker. 

JAN HAALT JE OP
Als je langs Kneppers moet voor onderhoud 
van je Toyota (of ander merk), kun je gebruik-
maken van een gratis breng- en haalservice bij 
onderhoud en reparaties. Jan Kneppers, de 
oprichter van het autobedrijf en vader van Ri-
chard, brengt klanten van het autobedrijf naar 
huis of het werk. En hij haalt je ook weer op!

PERSOONLIJKE BENADERING
De persoonlijke aandacht die ze bij Kneppers 
voor je hebben blijft onveranderd. “Al sinds de 
jaren zestig draait het bij ons om hoge kwaliteit 
en persoonlijke aandacht”, zegt Richard, die 
gelooft in een oprechte en persoonlijke bena-

dering. Samen met zijn collega’s vindt hij het 
leuk om de klant zo goed mogelijk te helpen. 
Zo krijgt elke klant een mooie bos bloemen bij 
de aflevering van een nieuwe of gebruikte 
auto. Ook je verjaardag wordt niet vergeten. 
Over verjaardagen gesproken, volgend jaar is 
het feest bij Kneppers. Richard en zijn collega’s 
mogen dan liefst 55 kaarsjes uitblazen!

KNEPPERS AUTOBEDRIJF BV

De Honda-dealer is ook bekend als merk-
specialist in Toyota, Daihatsu en Mitsubishi. Dat 
geldt voor onder meer betaalbare occasions, 
onderhoud en reparaties. Bovendien kan men 
gebruik maken van de (elektrische) leenfiets, 
vervangend vervoer en is er een speciale 
breng- en haalservice. De openingstijden van 
de showroom zijn van maandag t/m vrijdag van 
9.00-18.00 uur en op zaterdag van 10.00-17.00 
uur. De werkplaats is van maandag t/m vrijdag 
geopend van 8.15-17.00 uur.

Rokkeveenseweg Zuid 159
2718 EM Zoetermeer (wijk 18 Rokkeveen)
T 079 361 09 10
E info@kneppersautobedrijf.nl
W www.kneppersautobedrijf.nl

Voor onderhoud, reparaties 
en APK op het juiste adres.Kom snel langs in onze showroom.

Biketotaal Thĳ s Brand: nu 5 jaar onbezorgd 
genieten van uw elektrische fi ets!

Biketotaal Thijs Brand staat 
bekend om de goede service 
en nazorg mede door het 
Fietspaspoort, waarmee de 
klant automatisch wordt 
uitgenodigd voor onderhoud 
aan zijn fiets. Daar doen we bij 
aanschaf van een elektrische 
fiets nog een schep bovenop. 
In plaats van de standaard 
2 jaar fabrieksgarantie, 
doet Biketotaal daar nog 
eens 3 jaar bij.

*) vraag naar de voorwaarden

GRATIS
5 JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE*

*) vraag naar de voorwaarden

Nieuwe fietsen, elektrische fietsen, vouwfietsen 
(Brompton), kinderfietsen, tweedehands fietsen,
fietsaccessoires, fietsreparaties en ga zo maar 
door. Biketotaal Thijs Brand biedt, zoals de 
naam verklapt, het totaalconcept op fietsgebied. 
Werkelijk alles wat met fietsen te maken heeft 
is in huis. In de afgelopen jaren zijn diverse 
fietsenwinkels verdwenen in Zoetermeer, maar 
Biketotaal Thijs Brand is sterker dan ooit terug 
na heropening 7 jaar geleden.

HART VAN HET BEDRIJF
In de werkplaats staan drie gediplomeerde en 
vakkundige medewerkers én een leergierige 
stagiair. “De werkplaats is het hart van ons 
bedrijf. Daar gebeurt alles: van het verstellen 
van de zadelhoogte en oppompen van banden 
tot complete onderhoudsbeurten. Als je je 
fiets regelmatig laat onderhouden, rij je veel 
veiliger en comfortabeler. Ook voorkom je 
dure reparaties, omdat we beginnende 

gebreken meteen verhelpen.” Tevens hebben 
we (elektrische) leenfietsen staan zodat u altijd 
mobiel blijft tijdens de reparatie.

PASSIE
“Dit is mijn passie”, laat Maurice tot slot weten. 
“Het contact met de klanten is gezellig en het 
repareren of opknappen van een occasion is 
vaak dankbaar werk. Wij proberen altijd het 
beste voor elkaar te krijgen net dat stapje extra 
te doen. Daar investeren we veel in. Ook wij 
nemen gepaste maatregelen in de winkel i.v.m. 
het Corona-virus. In overleg kunnen wij uw fiets 
ophalen en bezorgen. Voor uw en onze veiligheid!”

THIJS BRAND

Van Stolberglaan 45-47
2713 ES Zoetermeer
T 079 - 820 02 95
E zoetermeer@thijsbrand.nl
W www.thijsbrand.nl

Actie loopt t/m 14 juni 2020

Wij hebben diverse demo-fietsen van 

verschillende merken staan, om een middag, 

hele dag of weekend te proberen.

ZOETERMEER
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KEURMERK 2016
ERKEND OPTIEKBEDRIJFDorpsstraat 93   •   2712 AE Zoetermeer   •   T 079 316 45 75   •   www.optiquerene.nl

DUO DEAL: één gratis 
zonneglas of computerglas!

SUNNY DEAL: GRATIS ZONNEGLAS!
Om tijdens zonneschijn comfortabel te kijken met de 
perfecte bescherming en een scherp zicht kies je voor 
een zonnebril op jouw eigen sterkte met een glaskleur 
naar eigen voorkeur. Eventueel met een spiegelcoating 
of polaroidfilter. We hebben vele mogelijkheden.

WORK @HOME DEAL:  
GRATIS COMPUTERGLAS!
Door deze huidige tijd is onze werkomgeving steeds 
meer thuis. De keerzijde is dat wij nu langer turen naar 
ons beeldscherm dan op kantoor.

Heb je snel vermoeide ogen omdat jouw bril niet op-
timaal meewerkt? Dan hebben wij daar het ideale glas 
voor. Een glas afgestemd op jouw werkomgeving, al 
dan niet voorzien van een coating welke de schadelijke 
blauwe straling tegengaat.

Bij aankoop van een tweede  bril of zonnebril geven wij één  zonneglas of computerglas 

cadeau!

Actie is geldig tot 31 augustus 2020. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Die witte sneakers of nieuwe hakken 
schoon houden. In het begin lukt het 
nog wel, maar na een tijdje wordt het 
een hels karwei. Op den duur wordt 
de schoen vuiler en vuiler tot je het 
paar op een gegeven moment niet 
meer aantrekt. Nergens voor nodig! 
Ga met je stappers op tijd langs 
bij Schoenmakerij Tico!

ZOETERMEER

TICO MAAKT 
JOUW SCHOENEN 
ALS NIEUW!

Sinds kort staat de revolutionaire stoomreiniger, 
met de indrukwekkende naam Scarpa Vapor, 
bij de vestiging van Tico Schoenmakerij in 
winkelcentrum Meerzicht. Het professionele 
apparaat werd door Tico en zijn team ontdekt 
op een beurs. Na wat onderzoek en testen 
werd de Scarpa Vapor aangeschaft, waarmee 
Schoenmakerij Tico de enige is in Zoetermeer. 
Hoe het precies werkt? De Scarpa Vapor is een 
speciale machine voor het reinigen van alle 
soorten schoenen. Stoom zorgt ervoor dat het 
vuil loslaat van bijvoorbeeld leer of suède en 
kan de meeste vlekken verwijderen. En dat 
voor prijzen vanaf slechts 15 euro. 

DROGEN EN BACTERIËN DODEN 
Naast de stoomreiniger heeft de Scarpa Vapor 
ook een droogkast. De schoenen worden 

daarin op een veilige manier gedroogd en 
tegelijkertijd gedesinfecteerd. Hete lucht zorgt 
ervoor dat de schoenen snel drogen en dat leer 
zacht blijft. De ingebouwde ozonlamp zorgt 
voor eliminatie van bacteriën en laat zelfs nare 
geurtjes verdwijnen. 

VOOR AAN DE MUUR
De stoomreiniger is niet de enige vernieuwing 
in Meerzicht. Ook hangt er aan de muur een 
nieuwe collectie naam-, huisnummer- en 
bedrijfsborden. Deze zijn van echt glas en 
worden speciaal op maat gemaakt. Zo kan 
je de kleuren van het glas, de vorm en letters 
bepalen uit twaalf kleuren. De borden zijn 
ongevoelig voor weersomstandigheden en 
bovendien heb je garantie tot het glasplaatje 
thuis aan de muur hangt!

SCHOENMAKERIJ TICO

Bij de vestigingen in het Stadshart (2x), Ooster-
heem en Meerzicht kunt u terecht voor het 
ambachtelijk herstellen van (wandel)schoenen. 

Luxemburglaan 150
2711 EH  Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
W www.meesterschoenmakertico.nl

Stadshart 
7 dagen per 
week open!

TICO HEEFT NU 2 WINKELS IN HET STADSHART: IN DE PASSAGE EN NAAST DE AH XL!

ZOETERMEER

JUST NOTARISSEN NEEMT ESSENTIËLE MAATREGELEN 
NAAR AANLEIDING VAN HET CORONA-VIRUS!

Onwerkelijk. Eind januari 2020 
bezochten nog ruim 360 relaties de 
Betonborrel van Just Notarissen om 
te proosten op de nieuwe locatie aan 
de Einsteinlaan 50 te Zoetermeer. 
In het weekend werd de verhuizing 
afgerond met de intentie om 
maandag 16 maart fris en fruitig van 
start te gaan. Hét goedkoopste 
notariskantoor van de regio 
Zoetermeer én Nederland was klaar 
voor de toekomst met een nieuw 
gebouw waar de efficiënte en 
moderne werkwijze nog beter tot 
zijn recht zou komen. Maandag 
16 maart bleek echter ook een 
verhuizing met een handicap: 
het Corona-virus!

ZOETERMEER

“Het Corona-virus heeft zich snel door Nederland 
verspreidt en alle facetten van het dagelijks 
leven worden er door beïnvloed,” vertelt 
commercieel directeur Camillus Overmeire. 
“Je kunt gerust stellen dat we in een slechte 
sciencefictionfilm beland zijn waarvan het einde 
helaas nog niet helemaal in zicht is. Deze start 
hadden we natuurlijk niet in onze gedachten. 
Een bezoek aan Just Notarissen zou een aan-
gename bezigheid moeten zijn. Sommige zaken 
kun je uitstellen, maar andere zaken hebben 
toch enige tijdsdruk. Denk maar aan de mensen 
die op het punt staan een huis te kopen of net 
van plan zijn om een testament op te stellen. 
Door de uitbraak van het Corona-virus moeten 
we, voor ieders veiligheid, een aantal maat-
regelen treffen.” 

GEPLANDE AFSPRAKEN GAAN 
IN PRINCIPE DOOR
“Zo proberen we tot nader order het aantal 
mensen dat ons notariskantoor bezoekt te 
beperken. Verder nemen we uiteraard alle 
hygiënevoorschriften en adviezen van de 
Rijksoverheid uiterst serieus. Het zijn onprettige, 
maar noodzakelijke maatregelen waar we 
dan ook begrip voor vragen. We blijven dus 
voorlopig open, in ieder geval voor passeer-
opdrachten. Koopovereenkomsten zijn namelijk 

in de regel al enige maanden geleden gesloten 
inclusief een afgeronde hypotheek. De meeste 
notariële akten kunnen ook per volmacht worden 
getekend, maar voor bepaalde akten zoals 
hypotheekakten en testamenten is uw fysieke 
aanwezigheid bij de notaris vereist. Bij andere 
akten stimuleren wij u om gebruik te maken van 

een volmacht. Geplande afspraken voor een 
bespreking kunnen na onderling overleg 
telefonisch of via een videoverbinding plaats-
vinden. Als u dat niet prettig vindt, dan kunnen 
we de bespreking natuurlijk ook uitstellen.”

NIEUWE AFSPRAKEN
“Juist in deze onzekere tijd krijgen we vragen 
over het opstellen van een testament of levens-
testament. Het verschil tussen beide testamen-
ten is niet voor iedereen even duidelijk. Wilt u 
na uw dood uw bezittingen achterlaten aan de 
mensen die u dierbaar zijn? Dan kunt u bij de 
notaris in een juridisch document precies vast-
leggen wat er met uw bezittingen moet gebeu-
ren. Het testament is alleen geldig als het door 
een notaris is opgesteld en geregistreerd. Een 
testament biedt uitkomst als u niet getrouwd 
bent of een geregistreerd partner hebt, maar 
wel aan uw partner en/of vrienden wilt nalaten. 
Een levenstestament is van kracht tijdens uw 
leven als u bijvoorbeeld door ziekte zelf geen 
beslissingen meer kunt nemen. Bij nieuwe 
afspraken vragen wij u om begrip voor de huidige 
omstandigheden waar we rekening mee moeten 
houden. Tot slot wensen wij iedereen veel 
sterkte toe in deze nog onwerkelijke periode!”

JUST NOTARISSEN

NIEUW ADRES PER 16 MAART 2020:

Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer
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ZOETERMEER
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KANTOORRUIMTEKANTOORRUIMTE

 Toplocatie naast A12 Full-service aanbod Flexibel huurcontract

Zeer goed bereikbare 
locatie in Zoetermeer

Crown Business Center Zoetermeer is een 
modern kantoorpand langs de A12 met 
een groot aanbod aan kantoorruimtes. 
Het gebouw beschikt over een parkeer-
garage op eigen terrein. Met een trein- en 
tramstation op loopafstand bent u binnen 
een kwartier in het centrum van Den Haag.

Kantoorruimte of flexwerkplek nodig? Ontdek dan  
Crown Business Center Zoetermeer! Meer weten? Neem  
contact op met Vastgoedadviseur Martijn Schuitemaker!

 ✓  ✓  ✓

W W W . C R O W N - B C . N L

Full-service faciliteiten 
voor ondernemers

Ideaal voor starters en 
flexwerkers

• Er zijn zes verschillende vergaderzalen te 
boeken op de dertiende etage van Crown 
Business Center Zoetermeer.

*vraag naar de voorwaarden

Boerhaavelaan 40 | 2713 HX

• Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze  
Vastgoedadviseur vertelt u graag meer over 
uw toekomstige werkplek!

Kantoorruimte vanaf:

€ 350,- per maand*

• Bij Crown Business Center betaald u een 
maandelijks vast bedrag en het contract is 
maandelijks opzegbaar.

Zalen in verschillende opstellingen, vanaf:

€ 15,- per uur*
Huurprijs is zonder parkeerplaats, vanaf:

€ 169,- per maand*

071 - 405 15 00

Crown Business Center Zoetermeer kent 
diverse faciliteiten voor ondernemers. Zo is 
er o.a. een receptioniste aanwezig om uw 
gasten te verwelkomen en post aan te ne-
men. Ook zijn er vergaderzalen te huur. De 
zalen variëren in grootte en zijn voorzien 
van moderne presentatiemiddelen. 

O.a. receptioniste, div. vergaderzalen

Bent u ondernemer in de omgeving Zoeter-
meer en op zoek naar een flexibele werk-
plek? Crown Business Center Zoetermeer 
heeft flexwerkplekken te huur. De werk-
plekken zijn direct beschikbaar; u kunt dus 
meteen aan de slag. Het enige wat u hoeft 
te doen, is uw laptop meenemen!

Gelegen naast Station Zoetermeer

Mijn Zaak Zoetermeer is een uitgave van Koren Marketing Communicatie • Ook een pagina in deze krant? Neem dan contact op met Koren Marketing Communicatie • Dick Koren • T 06-53793227 • E dick.koren@casema.nl 
  MijnZaakZoetermeer • Fotografie: Graphixphotos.nl en Odynsocialmedia.com • Tekst: Angela Puggioni, Adrie Urgert en Silvester van der Hansz • Oplage 40.000 ex. • 7e jaargang • 2020 • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Koren Marketing Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Over Enfesso

In het Stadshart van Zoetermeer kook ik al 4 jaar met liefde 

en passie voor mijn gasten.

Nu met de corona-maatregelen staat mijn passie en droom 

enorm onder druk, ik heb uw hulp hier bij nodig.

Ik ben er heilig van overtuigd dat we deze moeilijke periode 

samen kunnen overbruggen en ik bied daarom Enfesso ter 

adoptie aan.  Samen sterk! Liefs Selma 

Hoe werkt het?

Voor elke EUR 10,- die je bij Enfesso besteedt, krijg je een 

stempel. Tegen inlevering van een volle stempelkaart 

ontvang je een uitnodiging voor één persoon voor het 

mediterraan feest. 

Door nu lekker te blijven eten, heb je na de lockdown nog 

steeds een adres waar je gezellig met je familie en vrienden 

samen kunt eten en drinken.

Mediterraan Feest

Zodra de corona-maatregelen 

zijn opgeheven verzorg ik een 

mediterraan feest met hapjes, 

drankjes en entertainment,

om onze vrijheid te vieren.

Ook bestellen bij Enfesso? 

Kijk op Facebook en Instagram voor onze afhaal-menukaart 

en bel je bestelling door op telefoonnummer 06-48745683. 

Ter Adoptie:

Plaats 14  •  2711 AW  Zoetermeer  •  tel. 06 - 48 74 56 83

info@enfesso.nl  •   Volg ons op Facebook / Instagram

MMaaddee  wwiitthh  lloovvee!!

Saluti
Raini� 

Trattoria Di Niente  |  Dorpsstraat 112A  |  2712 AN Zoetermeer
079-3605487  |  www.diniente.nl

Di Niente is de Trattoria in de Dorpsstraat 112a aan 
het “Horecaplein”. In een ongedwongen sfeer kun je 
bij ons genieten van de heerlijke delicatesse van Italië. 
Zeker in de zomer is het goed toeven op het vernieuwde 
plein met de zon in je gezicht en lekker uit de wind. Je 
waant je hier in het Italia van “La dolce vita”!

Ook nu kan je terecht bij onze Trattoria. Je haalt je 
gerecht gewoon bij ons op. Van de panini, antipasti, 
pasta’s tot ons menu del giorno (vergeet de wijn niet)!
Bestel je gerecht via info@diniente.nl of via telefoon
079-3605487 en we zorgen dat het op het 
afgesproken tijdstip klaarstaat.

IS HET BEDRAG VAN DE BESTELLING BOVEN DE 
€35,00? KNIP DAN DEZE ADVERTENTIE UIT EN JE 
KRIJGT EEN FLES WIJN BIJ JE BESTELLING 
(1 fles per bestelling!) CADEAU!.

Check ook onze website 
www.diniente.nl voor het menu.
Ciao e a presto.

DI NIENTE

   

 

 

 

VERS MENU MAANDAG 18 MEI T/M VRIJDAG 29 MEI 2020 
(BEZORGING IS VAN MAANDAG T/M VRIJDAG)

BIOLOGISCH VERS 
& THUIS BEZORGD

ALLES VERS VAN DE BOERDERIJ
EN LOKALE BEDRIJVEN RONDOM ZOETERMEER

Bestel uw menu 24 uur van te voren
Bel 06 - 24 99 20 45 of www.zovanhetland.com

Marvin Wijnants Erik Kettenis

VOOR
GERECHTEN

HOOFD
GERECHTEN

NA
GERECHTEN

BOEREN KIPPENSOEP van Biologische kip       € 4,00

CHEESECAKE met rood fruit en chocolade

KIPPENBOUT met steakhouse wedges, maiskolfje, salade en barbecue saus

OMA’S DRAADJES VLEES met rode kool met appeltjes en aardappelpuree

AUTHENTIEKE SURINAAMSE BAMI met kippenpoot en komkommer zuur

OMA’S GEHAKTBAL met snijboontjes, aardappelpuree en jus

CARPACCIO met truffelsaus, parmesaan, pijnboompitjes, rucola en spekjes € 6,00

FRISSE FRUITSALADE 
3 GANGEN  
MENU € 17,00

COURGETTE PASTA met gegrilde kipfilet, pesto en gepofte cherrytomaat KOOLHYDRAATVRIJ 
GERECHT

€ 10,00

€ 4,00

indoDR
IVE

✃
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“DIT IS EEN PERIODE WAARIN  
IEDEREEN BUITEN ZIJN OF HAAR  
COMFORTZONE MOET WERKEN  
ÉN LEVEN. DAT BRENGT VEEL  
BEGRIJPELIJKE SPANNINGEN  
BINNEN UW BEDRIJF.”

LAAT HET NIET TE VER ESCALEREN!

Ton Kouwets Bedrijfsmediator
Koraalrood 153  |  2718 SB Zoetermeer
06 - 82998510  |  info@kouwetsmediation.nl
www.kouwets-mediation-en-conflictbemiddeling.nl

COLUMN WIL KEULERS

W.P. Keulers
Wijnkamp & Keulers Fiscaal Juristen Zoetermeer B.V.

De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting 
vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel. Verder wordt 
deze dienstverlening geïntegreerd met adviezen op juridisch en financieel gebied. Waar nodig kunnen zowel op 
gebied van belastingrecht en bestuursrecht alle juridische procedures gevoerd worden tot in hoogste instantie.

Wijnkamp & Keulers
Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl

Wij zijn verhuisd naar de Baron de Coubertinlaan 6 
te Zoetermeer. Correspondentieadres: 
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer. 
Het telefoonnummer is ongewijzigd. 
Het telefoonnummer van de advocatenlijn 
is gewijzigd in 06 - 124 125 93.

UIT DE MAATSCHAP OF FIRMA...
AANSPRAKELIJKHEID DUURT VOORT, 
ERFGENAMEN LET OP...

Ondanks de overheidsmaatregelen om ondernemers te ondersteunen zijn er veel ondernemers in de 
problemen door de lockdown. Lasten lopen door, omzet stagneert of valt zelfs helemaal weg. Voor 
vennoten in een firma of maatschap, die recent uit de maatschap of firma zijn gestapt, is een voortdurende 
aansprakelijkheid soms onverwacht. Als de vennoot is overleden en nog aansprakelijk blijkt te zijn, is het 
voor de erfgenamen nog veel zuurder. Velen denken dat met toetreding de aansprakelijkheid begint en 
dat het bij uittreding over is.

Onlangs besliste de belastingrechter, dat een 
ex-vennoot wel degelijk aansprakelijk was voor 
een belastingschuld van de firma, ook al was hij 
uitgetreden en uitgeschreven bij de KvK. Het 
was zelfs zo dat de Belastingdienst naar vrijheid 
een gunstiger regeling voor de andere aanspra-
kelijke vennoot mocht treffen en dat voor de 
ex-vennoot niet hoefde te doen. Erfgenamen 
van overleden vennoten moeten oppassen, zij 
zijn aansprakelijk voor de (belasting)schulden 
van de overleden vennoot, als ze de nalaten-
schap zonder voorbehoud hebben aanvaard. 

MAATSCHAPPEN EN FIRMA’S 
In 2015 is er door de Hoge Raad wat meer 
duidelijkheid gegeven over aansprakelijkheid 
van een vennoot voor alle voor diens toetreding 
bestaande schulden van een maatschap of Vof. 
Het komt er op neer dat voor een vennoot in 
een firma er een volledige hoofdelijke aanspra-
kelijkheid ontstaat vanaf toetreding, ook voor 
oude schulden. Bij een maatschap is dat in be-
ginsel een gedeeltelijke aansprakelijkheid, ten-
zij sprake is van de uitvoering van een op-
dracht, dan wordt ieder van de vennoten in de 
maatschap van artikel 7:407 lid 2 BW hoofdelijk 
aansprakelijk voor uitvoering van de opdracht. 
Pleeg dus goed onderzoek voor je toetreedt, 
dat geldt overigens niet alleen voor 
vennoten, maar voor alle mogelijke 
bestuurs- of directiefuncties. 

BELASTINGSCHULDEN 
Een maatschap of een Vof is geen 
rechtspersoon, er is wel sprake van 
een afgescheiden vermogen en de 
maatschap en firma kunnen als 
procespartij optreden. Een 
privé-crediteur kan dus 
niet zomaar de maat-
schap of firma aanspre-
ken, maar moet eerst 
naar de betreffende 
vennoot in privé. 
Andersom kan een 
maatschapscrediteur 
niet rechtstreeks 

naar de firmanten in privé, maar moet hij de 
maatschap aanspreken. Voor belastingschulden 
geldt dat de maatschap of firma aangifteplich-
tig is voor loonheffing, moet inhouden en moet 
afdragen en dat geldt ook voor de BTW. Alleen 
de inkomstenbelasting is een zaak voor de 
vennoten, zij hebben een zogenaamde 

persoonlijke (subjectieve) onderneming. 
Niet de winst van de maatschap 

(objectieve onderneming) wordt 
belast, maar hun aandeel daarin.   

Hof Den Haag 21 april 2020  
X was per 1 oktober 2013 vennoot 

geworden van een vof. Op 3 oktober 
2016 heeft hij zich bij de KvK met 
terugwerkende kracht tot 31 mei 2016 

laten uitschrijven als vennoot van de 
vof. In juli 2018, dus toen hij geen 
vennoot meer was, is X als be-
stuurder van de vof aansprakelijk 
gesteld voor een onbetaald 
gebleven naheffingsaanslag 
omzetbelasting voor het 
eerste kwartaal van 2016 
van de Vof. 

De medevennoot van X is voor hetzelfde bedrag 
(€ 63.664) aansprakelijk gesteld. X heeft beroep 
en hoger beroep ingesteld inzake de aansprake-
lijkstelling. Omdat de  naheffingsaanslag betrek-
king had op het eerste kwartaal 2016 en X in het 
eerste kwartaal 2016 vennoot van de vof was en 
onbeperkt bevoegd was, kon X volgens Hof 
Den Haag als hoofdelijk aansprakelijke bestuur-
der worden aangemerkt. Hij heeft niet voldoen-
de gesteld of kunnen bewijzen dat het niet be-
talen niet aan hem was te wijten. Ook kon X 
geen aanspraak maken op de regeling die zijn 
medevennoot met de Ontvanger heeft kunnen 
maken, er bleek geen sprake van gelijke geval-
len te zijn. X werd in het ongelijk gesteld. 

Commentaar: 
Meestal staat in firma akten dat het bedrijf 
o.i.d. van de firma wordt voortgezet door de 
andere vennoot en dat die alle bezittingen en 
schulden overneemt. Dat werkt bij een juiste 
en stipte uitvoering vaak wel tegen gewone 
crediteuren, maar niet tegen de Belastingdienst. 
Ook bij uitvoering van een opdracht is er op 
basis van de speciale wettelijke regeling 
daarvan voortdurende aansprakelijkheid. 

Bij tot een maatschap of firma toetredende 
dienstverleners zal er dus ten aanzien van 
crediteuren en in het bijzonder de Belasting-
dienst, aansprakelijkheid kunnen ontstaan voor 
oude schulden van de maatschap of firma. 
Ook na uittreden blijft aansprakelijkheidsrisico.  

“Partner” worden, heeft dus meer om het lijf 
dan een aandeel in de winst met fiscale voorde-
len, in plaats van loon. Voor erfgenamen van 
vennoten is van belang dat een nalatenschap 
wellicht toch beter beneficiair kan worden aan-
vaard. Dat geeft wel wat rompslomp, maar het 
afwikkelen van een firma of maatschap is in 
veel gevallen sowieso al niet zo eenvoudig…” 
better safe than sorry …” dus, vooral in deze 
lastige tijd.  

Wijnkamp & Keulers 
Advocaten Belastingkundigen
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ex-vennoot wel degelijk aansprakelijk was voor 
een belastingschuld van de firma, ook al was hij 
uitgetreden en uitgeschreven bij de KvK. Het 
was zelfs zo dat de Belastingdienst naar vrijheid 
een gunstiger regeling voor de andere aanspra-
kelijke vennoot mocht treffen en dat voor de 
ex-vennoot niet hoefde te doen. Erfgenamen 
van overleden vennoten moeten oppassen, zij 
zijn aansprakelijk voor de (belasting)schulden 
van de overleden vennoot, als ze de nalaten-
schap zonder voorbehoud hebben aanvaard. 

MAATSCHAPPEN EN FIRMA’S 
In 2015 is er door de Hoge Raad wat meer 
duidelijkheid gegeven over aansprakelijkheid 
van een vennoot voor alle voor diens toetreding 
bestaande schulden van een maatschap of Vof. 
Het komt er op neer dat voor een vennoot in 
een firma er een volledige hoofdelijke aanspra-
kelijkheid ontstaat vanaf toetreding, ook voor 
oude schulden. Bij een maatschap is dat in be-
ginsel een gedeeltelijke aansprakelijkheid, ten-
zij sprake is van de uitvoering van een op-
dracht, dan wordt ieder van de vennoten in de 
maatschap van artikel 7:407 lid 2 BW hoofdelijk 
aansprakelijk voor uitvoering van de opdracht. 
Pleeg dus goed onderzoek voor je toetreedt, 
dat geldt overigens niet alleen voor 
vennoten, maar voor alle mogelijke 
bestuurs- of directiefuncties. 

BELASTINGSCHULDEN 
Een maatschap of een Vof is geen 
rechtspersoon, er is wel sprake van 
een afgescheiden vermogen en de 
maatschap en firma kunnen als 
procespartij optreden. Een 
privé-crediteur kan dus 
niet zomaar de maat-
schap of firma aanspre-
ken, maar moet eerst 
naar de betreffende 
vennoot in privé. 
Andersom kan een 
maatschapscrediteur 
niet rechtstreeks 

naar de firmanten in privé, maar moet hij de 
maatschap aanspreken. Voor belastingschulden 
geldt dat de maatschap of firma aangifteplich-
tig is voor loonheffing, moet inhouden en moet 
afdragen en dat geldt ook voor de BTW. Alleen 
de inkomstenbelasting is een zaak voor de 
vennoten, zij hebben een zogenaamde 

persoonlijke (subjectieve) onderneming. 
Niet de winst van de maatschap 

(objectieve onderneming) wordt 
belast, maar hun aandeel daarin.   

Hof Den Haag 21 april 2020  
X was per 1 oktober 2013 vennoot 

geworden van een vof. Op 3 oktober 
2016 heeft hij zich bij de KvK met 
terugwerkende kracht tot 31 mei 2016 

laten uitschrijven als vennoot van de 
vof. In juli 2018, dus toen hij geen 
vennoot meer was, is X als be-
stuurder van de vof aansprakelijk 
gesteld voor een onbetaald 
gebleven naheffingsaanslag 
omzetbelasting voor het 
eerste kwartaal van 2016 
van de Vof. 

De medevennoot van X is voor hetzelfde bedrag 
(€ 63.664) aansprakelijk gesteld. X heeft beroep 
en hoger beroep ingesteld inzake de aansprake-
lijkstelling. Omdat de  naheffingsaanslag betrek-
king had op het eerste kwartaal 2016 en X in het 
eerste kwartaal 2016 vennoot van de vof was en 
onbeperkt bevoegd was, kon X volgens Hof 
Den Haag als hoofdelijk aansprakelijke bestuur-
der worden aangemerkt. Hij heeft niet voldoen-
de gesteld of kunnen bewijzen dat het niet be-
talen niet aan hem was te wijten. Ook kon X 
geen aanspraak maken op de regeling die zijn 
medevennoot met de Ontvanger heeft kunnen 
maken, er bleek geen sprake van gelijke geval-
len te zijn. X werd in het ongelijk gesteld. 

Commentaar: 
Meestal staat in firma akten dat het bedrijf 
o.i.d. van de firma wordt voortgezet door de 
andere vennoot en dat die alle bezittingen en 
schulden overneemt. Dat werkt bij een juiste 
en stipte uitvoering vaak wel tegen gewone 
crediteuren, maar niet tegen de Belastingdienst. 
Ook bij uitvoering van een opdracht is er op 
basis van de speciale wettelijke regeling 
daarvan voortdurende aansprakelijkheid. 

Bij tot een maatschap of firma toetredende 
dienstverleners zal er dus ten aanzien van 
crediteuren en in het bijzonder de Belasting-
dienst, aansprakelijkheid kunnen ontstaan voor 
oude schulden van de maatschap of firma. 
Ook na uittreden blijft aansprakelijkheidsrisico.  

“Partner” worden, heeft dus meer om het lijf 
dan een aandeel in de winst met fiscale voorde-
len, in plaats van loon. Voor erfgenamen van 
vennoten is van belang dat een nalatenschap 
wellicht toch beter beneficiair kan worden aan-
vaard. Dat geeft wel wat rompslomp, maar het 
afwikkelen van een firma of maatschap is in 
veel gevallen sowieso al niet zo eenvoudig…” 
better safe than sorry …” dus, vooral in deze 
lastige tijd.  

Wijnkamp & Keulers 
Advocaten Belastingkundigen
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Openingstijden
Ma. t/m za.  8:00 - 18:00 uur

Zondag  9:30 - 17:30 uur

Openingstijden Wasboxen
7 dagen 24 uur per dag
Maximale doorrijhoogte 2,70 meter
(ook contactloos betalen mogelijk)

Maximale doorrijhoogte wasstraat 2,20 meter
• Nauwelijks wachttijden!
• Gegarandeerd sprankelend schoon
• Uw auto wordt altijd GRATIS voorgewassen
• Krasvrij wassen en het beste autowas resultaat
• Altijd GRATIS stofzuigen
• Altijd GRATIS banden oppompen
• Bodemwassen beschikbaar
• Altijd korting en extra bonus bij gebruik van onze waspas
• Aanhangwagenverhuur € 25,- per dag

Mos Carwash stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen / opmaak. Kortingsbonnen niet geldig i.c.m. andere acties of 
aanbiedingen.Niets van deze uitgave mag nagemaakt of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

MOS CARWASH • Argonstraat 18 • Zoetermeer • Tel: 079 362 89 10
www.moscarwash.nl

Openingstijden
Ma. t/m za.  8:00 - 18:00 uur

Zondag  9:30 - 17:30 uur

Openingstijden Wasboxen
7 dagen 24 uur per dag
Maximale doorrijhoogte 2,70 meter
(ook contactloos betalen mogelijk)

Maximale doorrijhoogte wasstraat 2,20 meter
• Nauwelijks wachttijden!
• Gegarandeerd sprankelend schoon
• Uw auto wordt altijd GRATIS voorgewassen
• Krasvrij wassen en het beste autowas resultaat
• Altijd GRATIS stofzuigen
• Altijd GRATIS banden oppompen
• Bodemwassen beschikbaar
• Altijd korting en extra bonus bij gebruik van onze waspas
• Aanhangwagenverhuur € 25,- per dag

Mos Carwash stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen / opmaak. Kortingsbonnen niet geldig i.c.m. andere acties of 
aanbiedingen.Niets van deze uitgave mag nagemaakt of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

MOS CARWASH • Argonstraat 18 • Zoetermeer • Tel: 079 362 89 10
www.moscarwash.nl

WAS UW 
AUTO NU MET 

KORTING!

Mos Carwash stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste vermeldingen / opmaak. 
Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen. Niets van deze uitgave mag 

worden nagemaakt of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

MOS CARWASH
Argonstraat 18 • Zoetermeer • Wijk Rokkeveen

Tel. 079 362 89 10 • www.moscarwash.nl
bezoekadres Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer

postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen

Verhuisbedrijf Henneken is opgericht 
in 1870 en daarmee een van de 
oudste bedrijven van Zoetermeer. 
Al 150 jaar heeft het bedrijf een 
eenvoudige filosofie: ‘Doe je werk 
goed, dan komt de klant terug’. 
Daar slaagt Henneken nu ook in 
met videotaxaties!

ZOETERMEER

VERHUISBEDRIJF HENNEKEN

Goudstraat 51, 2718 RD Zoetermeer
T 079 - 204 02 72
E info@henneken.nl
W www.henneken.nl

LIEVER GEEN 
TAXATEUR OVER 
DE VLOER? HOEFT 
OOK NIET MET EEN 
VIDEOTAXATIE!

Tijdens deze coronacrisis is men terughoudender 
met het ontvangen van mensen thuis. Verhuis-
bedrijf Henneken beschikt als een van de 
weinige verhuisbedrijven over de mogelijkheid 
om videotaxaties te verrichten. “Hiermee is het 
niet nodig fysiek bij de klant thuis te komen om 
de verhuizing op te nemen. Met een speciale 
app wordt een videoverbinding tot stand 
gebracht met de smartpho-
ne of tablet van de ver-
huizende klant en kunnen 
wij de inboedel van de 
verhuizing taxeren qua 
volume”, vertelt direc-
teur Lauwrens de Jong.

SCOORT GOED
Henneken is toegelaten tot de Erkende 
Verhuizers, het branchekeurmerk van verhuis-
bedrijven. De Erkende Verhuizers maken 
gebruik van klantenvertellen.nl, een online 
reviewsite waar klanten een enquête kunnen 
invullen. “Henneken scoort maar liefst een 
9,4 (102 beoordelingen over de laatste 

12 maanden) en hoort daarmee bij de 
best scorende verhuisbedrijven van 

Nederland”, aldus Lauwrens. 
Henneken is ook Enge-
land-specialist en voor 
internationale verhuizin-
gen scoort het verhuis-

bedrijf zelfs een 9,6 (op basis van 54 reviews). 
“Onze verhuisploegen maken het elke dag 
waar en laten zo tevreden klanten achter.”
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Plas van Poot

Dutch 
Innovation 

Factory

Van Tuyllpark

21 nieuwbouw bedrijfsunits
Vanaf 
€ 119.500,00 v.o.n.

Een goed plan financieren wij binnen één dag. 
Vanaf de start van het project is Rabobank betrokken bij de ontwikkeling van de 

Philipsstraat. Gaat u zich hier vestigen? Wellicht heeft u dan een nieuwe of andere 

financiering nodig. Wij denken graag met u mee en kijken naar traditionele én 

alternatieve financieringsvormen. Voor klanten en toekomstige klanten.

Rabobank Zuid-Holland Midden 
E-mail adres: bedrijven_zhmidden@rabobank.nl
015 275 04 44  Remco van Eendenburg of Frank Hordijk
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aan de 
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A12

(079) 351 31 11
www.rob-swart.nl

V E R K O O P

EEN ONTWIKKELING VAN

De verkoop van 21 bedrijfsunits gelegen op de hoek van de 
Fokkerstraat en de Philipsstraat (bedrijventerrein Hoornerhage) start 
binnenkort. Units vanaf ca. 50m2 tot ca. 100m2 begane grond, 
exclusief entresol. Interesse? Schrijf je in via vdk.nl

TE KOOP

N209

CENTRUM ZOETERMEER

PHILIPSSTRAAT

FOKKERSTRAAT
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