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BUREAU NATUURZORG

Klaproostuin 31
2724 PG Zoetermeer
M 06 - 124 379 49
E theo@bureaunatuurzorg.nl
W www.bureaunatuurzorg.nl

KNEPPERS AUTOBEDRIJF B.V.

Rokkeveenseweg Zuid 159 
2718 EM Zoetermeer
T 079 361 09 10 
E info@kneppersautobedrijf.nl 
W www.kneppersautobedrijf.nl

Door weilanden, over boerenland-
weggetjes en door bospaden. 
Bureau Natuurzorg rijdt door heel 
het land in verschillende, soms ruige 
natuurgebieden. Om het veldwerk 
goed te kunnen uitvoeren, zijn dus 
auto’s nodig die dat aankunnen. Al 
snel kwam Bureau Natuurzorg uit bij 
stadgenoot Kneppers Autobedrijf.

Zwaar werk in 
ruige gebieden? 
Laat dat maar aan 
deze SUV’s over

Wat het ecologische adviesbureau Bureau 
Natuurzorg precies doet? Dat is eigenlijk te 
veel om op te noemen. Senior ecoloog en 
eigenaar Theo de Kreij zet zich samen met zijn 
zoon Marco in voor het behouden en verbe-
teren van bestaande natuur en biodiversiteit. 

OFFROAD
Naast natuurbescherming en advisering draait 
het bij Bureau Natuurzorg onder meer om 
natuurtoetsen, inventarisaties flora en fauna, 
projectbegeleiding en exotenaanpak. “Bijvoor-
beeld bij het (her)inrichten van natuurgebieden, 
baggerprojecten, dijkverbeteringen en eco-
logisch maaibeheer”, legt Theo uit. Dat doet 
Bureau Natuurzorg voor onder meer water-
schappen, gemeenten, Staatsbosbeheer, 
Prorail, aannemers in de grond- weg- en 
waterbouw en projectontwikkelaars. “Daardoor 
zijn we veel onderweg en zijn we geheel 
afhankelijk van onze auto’s. We werken door 
heel Nederland, bij ingewikkelde projecten 
soms ook daarbuiten. Onze auto’s leggen 
gemiddeld zo’n 40.000 kilometer per jaar af. 
Ongeveer 15% van die kilometers zijn offroad. 
Dat vergt veel van een auto.”

PASSEN BIJ IMAGO
De Mitsubishi Outlander waarover Bureau 

Natuurzorg beschikte kon nog wel even mee, 
maar die diesel past qua vervuiling niet meer 
bij het groene imago van het bedrijf. De keuze 
voor de nieuwe auto’s viel enkele maanden 
geleden op de Toyota RAV4 Hybrid. Op aan-
raden van het Zoetermeerse autobedrijf 
Kneppers, die merkspecialist is in Toyota. 
“Omdat we door het grote aanbod aan, 
binnen ons budget passende SUV’s, niet meer 
goed konden kiezen, hebben wij nu eens 
anderen om advies gevraagd. Veel SUV’s zijn 
alleen nog maar ‘asfaltridders’. Wij waren op 
zoek naar betrouwbare 4x4 aandrijving.”
Theo kwam bij het familiebedrijf Kneppers 

Richard Kneppers

Autobedrijf (sinds 1966) uit nadat hij daar goede 
verhalen over hoorde. Vooral over het eerlijke 
advies. “Terwijl ik in de showroom naar een 
mooie en stevig ogende SUV wees, het oog wil 
immers ook wat, adviseerde Richard Kneppers 
ons meteen om die juist niet te nemen vanwege 
de mindere off-road capaciteiten. Alleen de 
Toyota RAV4 kan ons werk eigenlijk aan, is 
niet te zwaar om door natte gebieden te rijden 
én heeft bovendien voldoende kracht om 
bijvoorbeeld ook onze boten moeiteloos door 
het veld te trekken. Kortom, Toyota en het 
Kneppers-team geven ons een goed gevoel. 
Bij Kneppers voelen we ons meteen thuis.”

Marco de Kreij, Richard Kneppers en Theo de Kreij.
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Wetenschappelĳ k onderzoek 
bewĳ st dat fi t20 écht werkt!

ZOETERMEER

Krachttraining resulteert in veel 
positieve effecten op het lichaam. 
Het is goed voor de gezondheid van 
hart- en bloedvaten, zorgt voor een 
toename van de spiermassa, geeft 
een boost aan je zelfvertrouwen en 
voorkomt blessures. Daarnaast voel 
je je beter en energieker. In 
combinatie met gezond eten is 
krachttraining ook een goede 
methode om af te vallen. Maar 
waarom zou je jezelf urenlang 
afbeulen in de sportschool als 
wetenschappelijk bewezen is dat 
twintig minuten krachttraining per 
week volgens het fit20-concept 
supereffectief is?

FIT20

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
T 079 - 203 30 48
E zoetermeer@fit20.nl
W www.fit20zoetermeer.nl

Jeroen Natzijl

“Het fit20-concept is uniek en wereldwijd 
een groot succes,” vertelt eigenaar Jeroen 
Natzijl van fit20 Zoetermeer. “Bij ons is twintig 
minuten krachttraining per week onder bege-
leiding van een personal trainer voldoende 
voor een optimale en effectieve gezondheids-
prikkel. Wij én onze leden wisten natuurlijk 
al dat fit20 écht werkt, maar na een groot 
wetenschappelijk onderzoek is het bewijs 
onomstotelijk vastgelegd. Het fit20-onderzoek 
werd onder leiding van assistent professor 
James Steele van de Solent University 
Southampton uitgevoerd. Samen met zijn
team analyseerde hij de trainingsdata van 
bijna 15.000 fit20-ers die één tot zeven jaar 
de fit20-trainingen hadden gevolgd. De 
resultaten zijn verbluffend. Uit het onderzoek 
blijkt overduidelijk dat het fit20-concept de 
kwaliteit van het leven aanzienlijk verbetert.”

DOEN IS GELOVEN
“Veel mensen zijn in eerste instantie sceptisch 
over het fit20-concept. Doen is echter geloven. 
Daarom bieden we een gratis kennismakings-
training aan om te ervaren hoe de High 
Intensity Strenght Training op Nautilus 
apparatuur verbazingwekkend effectief is. Alle 
grote spiergroepen put je in twintig minuten 
maximaal uit onder begeleiding van je vaste 

uitstoten zonder te overstrekken en in tien 
seconden loslaten, waarbij de druk op mijn 
borstspieren constant maximaal blijft. “De 
sensoren ondersteunen onze coaching en laten 
niet alleen de range of motion, maar ook het 
ritme en tempo zien. Samen bepalen ze de 
score die honderd is als je de oefening perfect 
uitvoert.” Vervolgens trainen we twee minuten 
de beenspieren op dezelfde wijze. Voor alle 
duidelijkheid. Ik bezoek frequent de sport-
school, maar al na twee oefeningen ervaar ik 
het bijzondere effect van het fit20-concept. 
Kortom, zoek je een haalbare, resultaat-
gerichte wekelijkse gezondheidsprikkel? 
Boek dan een gratis kennismakingstraining
via www.fit20zoetermeer.nl. Ervaar het zelf!

personal trainer. Een sensorensysteem in je 
trainingsapp registreert hoe jouw spieren 
reageren en zo zien jij én je personal trainer wat 
er moet veranderen om de oefening te optima-
liseren. Smokkelen is dus taboe. Bovendien pak 
je door verfijning van de oefening ook de klei-
nere spieren en aanhechtingen beter aan. Na 
drie maanden ervaar je al zichtbare resultaten.”

DE PROEF OP DE SOM
Het lijkt wel of Jeroen mijn gedachten kan 
lezen. “Omkleden en douchen zijn overbodig,” 
vervolgt Jeroen. “Door het optimale 
binnenklimaat transpireer je niet en zo kun je 
de fit20-training gewoon tijdens je (werk)dag 
inplannen. We starten met een borstoefening 
die je twee minuten langzaam en gecontroleerd 
zonder pauze moet 
uitvoeren.” Hij wijst 
me op de juiste 
houding en dan moet 
ik in tien seconden 

FIT20 IS AANGESLOTEN 
BĲ  BEDRĲ FSFITNESS

NEDERLAND!

Afval scheiden, minder vlees en verwarming lager? 
Dan ook duurzaam met schoenen omgaan

ZOETERMEER

Probeer het eens: tel al jouw 
schoenen, hoeveel paar heb je? En 
hoeveel van die schoenen draag jij 
niet meer, omdat ze beschadigd of 
uit de mode zijn? Elk jaar gooien we 
met z’n allen miljoenen schoenen 
weg. Onderhouden of repareren 
doen we eigenlijk niet meer, terwijl 
dat helemaal niet meer bij deze tijd 
past. Daar moet snel verandering in 
komen, vindt Pascal Govaars van 
Schoenmakerij De Uitkomst.

Anno 2022 scheiden we afval, eten we minder 
vlees en vooral de laatste tijd staat ook de 
verwarming een stuk lager. Stuk voor stuk 
duurzame oplossingen. Maar ondertussen 
kopen we telkens maar nieuwe schoenen. Dat 
komt nou eenmaal door de lage prijzen en het 
gemak van online winkelen. Maar juist door die 
lage prijzen zijn de gebruikte materialen niet 
duurzaam, dus ook niet van goede kwaliteit. 
Gelukkig gaan steeds meer mensen nadenken 
over hun koopgedrag. 

INVESTEREN WAARD
Ook bij het kopen van nieuwe schoenen kan 
het allemaal een stuk duurzamer. In plaats van 
goedkope schoenen te kopen en ze al snel 
in de kast te gooien, is het het waard om te 
investeren in kwalitatief goede schoenen, die 
veel langer meegaan. En als die stuk gaan, zijn 
ze tenminste het repareren waard. Zo help je 
mee in de strijd tegen afval. Bovendien steun 
je de lokale ondernemer in moeilijke tijden!

TWEEDE LEVEN
De Uitkomst kan elk paar een tweede leven 
geven. Van leren schoenen tot sneakers, pumps 
en slippers. “Schoenen zijn vaak te repareren 
voor een prijs die lager is dan de aanschaf-
waarde van een nieuw paar”, zegt Pascal van 
Schoenmakerij De Uitkomst uit Winkelcentrum 
Rokkeveen. “Schoenen zijn belangrijker dan 
men denkt. Onze voeten zijn de fundering van 
ons lichaam. Daar moeten we zuinig op zijn.” 
Dus, wat doe jij als jouw schoenen aan vervan-
ging toe lijken? Juist, naar De Uitkomst! En 
over duurzaam gesproken: als je daar dan toch 
bent, neem meteen een paar warme, wollen 
sloffen mee!

GILDEMEESTER
Schoenmakerij De Uitkomst is gildemeester 
en gebruikt hiervoor de originele materialen 
voor reparaties van onder meer Van Lier, Van 
Bommel en Greve. De schoenen worden ook 
gestikt zoals het origineel. Ook voor het repa-
reren van tassen en materialen voor paardrijden 
kun je ook altijd bij Pascal terecht. Hetzelfde 
geldt voor het slijpen van scharen, tuingereed-
schap, messen en schaatsen. En vergeet niet 
het laten bijmaken van onder meer huissleutels, 
fietssleutels en autosleutels!

SCHOENMAKERIJ DE UITKOMST

Samanthagang 66
2719 CK Zoetermeer
T 079 - 362 81 47
E info@schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl 
W www.schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl
W www.onlineschoenreparatie.nl

‘Onze voeten zijn de fundering van ons lichaam’

LEVER DEZE BON IN BIJ SCHOEN-
MAKERIJ DE UITKOMST EN KRIJG LIEFST 

25 PROCENT OP LEREN RIEMEN! 
Deze actie geldt tot 24 december 2022.

Meester Schoenmaker

Pascal Govaars

Geen tijd om naar de winkel te komen? 
Kijk dan op www.onlineschoenreparatie.nl!

Niet weggooien! 
Kom langs. Bijmaken van fietssleutels
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ZOETERMEER

Wat maakt MAX Hoortechniek uniek 
in Zoetermeer? MAX Hoortechniek 
is de enige overgebleven volledig 
zelfstandige audicien in de derde 
stad van Zuid-Holland! MAX 
Hoortechniek hield het vol door 
persoonlijke aandacht, kwaliteit en 
service te leveren. Geen gestunt 
met inferieur spul en ‘onmogelijke’ 
kortingen.

Audicien Gordon Piper, met meer dan 20 jaar 
ervaring, werkt bij MAX Hoortechniek al jaren 
met de beste merken hoortoestellen en met 
’s werelds meest geavanceerde apparatuur. 
“Samen met een klant ga ik voor een optimaal 
resultaat. Daar nemen we samen alle tijd voor.” 

BOVENAAN DE LADDER
De Oticon More is een voorbeeld van een 
Deens hoortoestel dat wereldwijd bovenaan 
de ladder staat. MAX Hoortechniek is een 
van de weinige audiciens in Nederland die dit 
hoortoestel in huis heeft. “De Oticon More 
geeft de hersenen betere toegang tot spraak 
rondom uit de omgeving en is gevoelig voor 
veranderende omgevingsgeluiden, waar 
eenvoudigere toestellen zich primair richten op 
spraak die van voren komt. De Oticon More 
geeft zelfs toegang tot spraak die van opzij of 

Android-apparaten te verbinden; draadloos 
muziek beluisteren, handsfree bellen én het 
geluid van de televisie  ontvangen. Het kan 
allemaal. Met de app kunnen bovendien alle 
binnenkomende geluiden precies zo afgesteld 
worden als de situatie vereist. 

PROBEER HET ZELF
Leuk die lovende woorden, maar ervaar het 
zelf. Vraag jezelf eens af of je steeds vaker 
moet zeggen: ‘Wat zeg je?’ Of moet de 
televisie steeds harder gezet worden? En krijg 
je vanuit je omgeving steeds vaker te horen 
dat je van lieverlee minder goed hoort? Dat 
zijn namelijk de eerste herkenningspunten 
die de gepaste aanleiding zijn om met MAX 
Hoortechniek contact op te nemen voor een 
vrijblijvende hoortest!

van achteren komt. Dat betekent dat de Oticon 
More een veel betere toegang en realistischer 
beeld geeft tot de spraak om ons heen. We 
werken eraan om onze klanten net zo goed 
of misschien zelfs beter te laten horen dan 
mensen die goed horen zonder toestel.”

VERWACHTINGEN
Uit onderzoek bij Nederlandse 50-plussers, 
zowel onder hoortoesteldragers als onder 
niet-hoortoesteldragers blijkt dat geluids-
kwaliteit, een-op-een-gesprekken, groeps-
gesprekken, toegang tot alle geluiden en 
minder luisterinspanning de belangrijkste 
eigenschappen zouden zijn bij de keuze 
voor een hoortoestel. Laat de Oticon More 
uitgerekend op die punten uitstekend uit 
de test komen. Het hoortoestel is ook via 
de Oticon app met iPhones, iPads en 

MAX HOORTECHNIEK

Willem Dreeslaan 436B
2729 NK Zoetermeer
M 06 - 270 535 90
E info@maxhoortechniek.nl
W www.maxhoortechniek.nl

Mevrouw Darnoud: “Maandenlang hebben we toestellen uitgeprobeerd bij een keten. Het 
wilde maar niet lukken. Met de Oticon More en MAX Hoortechniek is het in één keer gelukt. 
Er gaat een wereld voor mij open!”

Frank en Lucia: “Gordon heeft passie voor zijn vak. Hij luistert naar jouw wensen en behoeften. 
Daarna gaat hij, samen met jou, voor het maximale resultaat.”

De heer Vink: “Max hoortechniek is voor mij een vertrouwd en professioneel bedrijf met 
geavanceerde apparatuur, waar je in een gemoedelijke sfeer uitstekend wordt geadviseerd. 
De Oticon More is ten opzichte van  mijn vorig hoorapparaat een enorme verbetering. 
Geluiden waar ik tot voor kort moeite mee had, worden nu helder en duidelijk doorgegeven.”

Gordon Piper

Om te komen tot de juiste objectieve instellingen van het hoortoestel 

maakt Gordon o.a. gebruik van zgn Real Ear Measurements waarbij een 

meetmicrofoon in de gehoorgang wordt geplaatst.

EINDEJAARSACTIEInclusief kosteloos TV zender‘Streven naar beter horen, zelfs 
beter dan iemand zonder hoortoestel!’

ZOETERMEER

De tijd vliegt. Zeven jaar geleden interviewde ik 
René Caminada van Caminada Meubelen in het 
Woonhart over het opstarten van Lekkerzitten.
nl. Een omni-channel verkoopkanaal dat zich 
volledig focust op A-merk relaxfauteuils. Tijd 
om bij te praten. “Eind 2018, na het aflopen 
van het huurcontract, besloten we de winkel 
in te ruilen voor een online shopomgeving 
met fysieke testruimtes samengevoegd voor 
optimale beleving. We bieden een frisse, 
duidelijke website waar de zoektocht naar uw 
favoriete relaxfauteuil begint en overzichtelijke 
testruimtes waar u uw zoektocht kunt afronden. 
Naast de uitgebreide, persoonlijke en 
deskundige begeleiding zijn we met deze 
unieke verkoopstrategie zo’n 15% goedkoper 
dan vergelijkbare aanbieders,” vertelt René.

Op een zonnige woensdagmorgen ontvangt 
René mij hartelijk in één van de drie test-
ruimtes. De ruimtes zijn gevuld met een ruime 
greep uit de collectie fauteuils in diverse stijlen 
en uitvoeringen. Bij binnenkomst komt de aan-
gename geur van echt leer mij direct tegemoet. 
“Onze webshopformule in combinatie met een 
proefzitafspraak in onze ruimtes blijkt uiterst 
succesvol,” vervolgt René. “Geïnteresseerden 
oriënteren zich dus eerst op www.lekkerzitten.nl
waar ze een voorselectie kunnen maken uit 
ruim 35 fauteuils van traditioneel tot modern 
design met wel 200 variatiemogelijkheden. Het 
stoffige imago van relaxfauteuils behoort hier 
al lang tot het verleden! Zo is de Chill-Line 
designcollectie erg populair onder dertigers 
en veertigers.” 

RUIM VEERTIG JAAR ERVARING STAAT 
GARANT VOOR DESKUNDIG ADVIES!
“We blokken voor iedere proefzitafspraak 
minimaal twee uur zodat we stap-voor-stap de 
ideale relaxfauteuil kunnen samenstellen. We 
meten zithoogte, zitdiepte en breedte, maar 
ook de armhoogte en de hoogte van de hoofd–
neksteun t.o.v. het bovenlichaam. Verder is het 
gebruikersgewicht en kracht van belang voor 
het kiezen van een bedieningssysteem zoals 
handbediend of twee/drie motoren en accu. 
We hebben op grond van onze jarenlange 
ervaring geleerd wat de behoeftes en valkuilen 
zijn. Zo kunnen we alle relaxfauteuils exact op 
maat en naar wens samenstellen. Doe je dit 
niet goed dan komt dit pas later in het gebruik 
naar boven en dan is het te laat.” 

LAAGDREMPELIGE LOW COSTFORMULE
“Telefonisch of via de website kunnen mensen 
zeer eenvoudig een proefzitafspraak maken. 
Vervolgens adviseren we uitgebreid in onze 
testruimtes en stellen we eventueel een offerte 
op. We forceren niets. Na een proefzitafspraak 
zit u dus nergens aan vast. Uiteindelijk kopen 
mensen een relaxfauteuil voor hun comfort en 
als ze de voordelen van een relaxfauteuil een-
maal ervaren hebben willen ze die superstoel 
nooit meer kwijt. Zo is een relaxfauteuil tegen-
woordig dé eyecatcher van de woonkamer. Op 
verzoek kom ik ook aan huis voor kleur en/of 
modeladvies. Tot slot kunnen we onze relax-
fauteuils zeer scherp prijzen, omdat we de 
hoge overheadkosten die iedere winkel heeft, 
kunnen overslaan en daar zit úw voordeel. U 
bent van harte welkom in onze testruimtes!”

“Bel of mail voor een afspraak en ervaar het 
zelf: “Bij LekkerZitten zit u goed!”

LEKKERZITTEN.NL

Juweellaan 192H (portiekingang 4)
2719 BJ Zoetermeer
M 06 - 405 895 37
E info@lekkerzitten.nl
W www.lekkerzitten.nl

Welke relaxfauteuil past het best bĳ  u?

René Caminada

Eén van de drie testruimtes

Amerika Jamaica Dorpsstraat Luxemburg Afrika
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handbediend of twee/drie motoren en accu. 
We hebben op grond van onze jarenlange 
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LEKKERZITTEN.NL

Juweellaan 192H (portiekingang 4)
2719 BJ Zoetermeer
M 06 - 405 895 37
E info@lekkerzitten.nl
W www.lekkerzitten.nl

Welke relaxfauteuil past het best bĳ  u?

René Caminada

Eén van de drie testruimtes

Amerika Jamaica Dorpsstraat Luxemburg Afrika
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Kind aan huis bĳ  Gastouderbureau Zoetermeer

De ene ouder wil haar kinderen 
zonder stress na een late vergadering 
op kunnen halen, de ander zoekt 
opvang waar de baby op verzoek 
wordt gevoed. Hét grote voordeel 
van kinderopvang via een gastouder 
is de persoonlijke aandacht voor 
je kind. Wil je een Engelstalige 
gastouder of iemand met een 
medische achtergrond? Gastouder-
bureau (GOB) Zoetermeer kent de 
gastouder die het beste bij jou en 
je kind past.

GASTOUDERBUREAU ZOETERMEER

M 06 - 431 675 28
E info@gobzoetermeer.nl
W www.gobzoetermeer.nl

GASTOUDERS 
Wij hebben nog beschikbare gastouders in Zoetermeer. 
Zie de profielen op de website: www.gobzoetermeer.nl.

Vanessa Heirman

Vanessa Heirman is de drijvende kracht achter 
GOB Zoetermeer. Haar bureau werkt met meer 
dan 30 gastouders in en om Zoetermeer. “Ik ga 
vaak bij mijn gastouders langs, zodat ik altijd 
weet wat er speelt en zodat ik kan garanderen 
dat zij stuk voor stuk een veilige en gezellige 
thuisbasis bieden voor kinderen. Ook de 
ouders spreek ik geregeld. Hun waardevolste 
bezit brengt dagen bij ons door, dan wil ik alle 
ouders graag persoonlijk kennen. Daarom ben 
ik ook 24/7 bereikbaar. Als er iets is, kunnen we 
dat snel oplossen.”

KINDEROPVANG VIA EEN GASTOUDER
Een gastouder biedt opvang aan maximaal zes 
kinderen tegelijkertijd, inclusief de eigen 
kinderen onder de tien jaar. Alle kinderen zijn 
tussen nul en vier jaar oud, er is ook BSO-

opvang voor kinderen t/m twaalf jaar oud. 
Omdat het maar kleine groepen zijn, kan de 
gastouder elk kind veel individuele aandacht 
geven. Dat zorgt al snel voor een persoonlijke 
band. Heeft een peuter een terrible two 
momentje, dan is er ruimte om even helemaal 
niets te moeten. Er is geen strikt dagschema, 
dus een baaldag mág. Als daarna de zon weer 
schijnt, maakt een spontane wandeling naar de 
kinderboerderij de dag weer goed.

STRENGE EISEN
GOB Zoetermeer is een door de overheid 
erkende organisatie en voldoet aan alle normen 
en eisen van een gastouderbureau. Vanessa 
vertelt dat er veel zaken meespelen als zij 
nieuwe gastouders selecteert. “Natuurlijk kijk ik 
naar de wettelijke eisen, zoals rookmelders en 
traphekjes, en ik kijk naar hygiëne en of er 
genoeg speelmateriaal is. Maar ik laat vooral 
mijn eigen moedergevoel spreken: heb ik hier 
een veilig gevoel bij? Daarnaast onderhoud ik 
goede contacten met de gemeente en de 
GGD, die toezicht houden op alle regels. 
Kwaliteit staat bij ons voorop.”

KLIK
“Onze gastouders zijn allemaal anders; de 
een heeft huisdieren, de ander is gelovig en 
weer een ander is een echt buitenmens. Het 
is belangrijk dat je als vraagouder een goed 
gevoel hebt bij de gastouder. Daarom heb ik 
ook uitgebreide verhalen over de gastouders 
op mijn site staan. Spreekt iemand je aan, 
dan regel ik een gesprek om te kijken of er 
een klik is.”

15 JAAR ERVARING IN ZOETERMEER
Dit jaar bestaat GOB Zoetermeer 15 jaar. 
Vanessa en haar bureau hebben een goede 
naam en dat blijkt ook, want veel gastouders 
zijn al 15 jaar bij het gastouderbureau 

aangesloten. “Het is een hechte club, die ik 
graag uitbreid. Wil je gastouder worden, neem 
dan contact met mij op. Mocht je de vereiste 
diploma’s nog niet hebben, dan begeleid ik je 
van A tot Z. Vanuit de overheid zijn er 
opleidingsbudgetten beschikbaar en de 
verdiensten zijn goed.”

COLUMN WIL KEULERS

De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belang-
rijk 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.

Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
Correspondentieadres: 
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer. 
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl

Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.

BIJTELLING ONTLOPEN, 
ROMMELEN NAGENOEG 
NIET (MEER) MOGELIJK

Het voorkomen van een bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak staat bovenaan de lijst van 
iedere bestuurder van een auto van de zaak. Een recente uitspraak laat zien dat een rittenregistratie 
belangrijk is, maar ook dat onder meer het bewaren van de agenda’s, onderhoudsnota’s van de auto 
gedurende meerdere jaren net zo belangrijk is. Op basis van deze stukken kon een reconstructie van de 
rittenregistratie worden gemaakt, die bij de rechtbank de toets der kritiek kon doorstaan.

GEEN BIJTELLING
Om aan bijtelling voor privégebruik van de 
zakelijke auto te ontkomen, mag de auto op 
jaarbasis niet meer dan 500 km privé worden 
gebruikt. De bewijslast bij de autogebruiker 
is zwaar. Er moet overtuigend worden 
aangetoond dat de grens van 500 privé-
kilometers per kalenderjaar niet overschreden 
wordt. Het is dus aan te raden hiervoor een 
rittenregistratie per rit te gebruiken, maar dat 
is niet verplicht. Ook op andere manieren kan 
aan deze zware bewijslast worden voldaan, 
maar sjoemelen is bijna niet (meer) mogelijk. 
De feiten tellen.

BELASTINGDIENST
Naar de mening van de Belastingdienst dient 
elke rit correct te worden geregistreerd. Er 
mag geen afwijking ten opzichte van de 
gebruikelijke routes via Google Maps of ANWB 
Routeplanner te constateren zijn. Dit zou 
betekenen dat alles real-time genoteerd moet 
worden. De rechtbank meent dat ook een 
reconstructie van de rittenregistratie accep-
tabel is, maar daarvoor is wel nodig dat de 
reconstructie aan de hand van weekagenda’s, 
onderhoudsnota’s van de auto en RDW 
gegevens wordt gestaafd.

RISICO’S
Werknemers kunnen bijtelling voorkomen door 
een berijdersovereenkomst te sluiten, waarin 
privégebruik niet toegestaan is, en het voeren 
van een kilometeradministratie, wanneer sprake 
is van een personenauto. Voor een bestelauto 
is, in beginsel, een berijdersovereenkomst 
voldoende. Is geen privégebruik toegestaan en 
worden er wel privékilometers gemaakt, dan 
wordt in strijd met de berijdersovereenkomst 
gehandeld en is het de vraag of dit uiteindelijk 
niet ontslag tot gevolg kan hebben. Recent is 
een werknemer op staande voet ontslagen, 
omdat zijn echtgenote de tankpas van het 

werkverkeer als privégebruik. Alleen ligt de 
bewijslast dat de auto ook privé wordt gebruikt 
bij de inspecteur. De bijtelling voor de BTW 
wordt, in het algemeen, op basis van een forfait 
berekend en wel 2,7% over de catalogusprijs 
(inclusief BTW en BPM) van de auto. Als de 
auto in het geheel niet privé wordt gebruikt, 
dus ook niet voor woon-werkverkeer, is er geen 
BTW verschuldigd.

TOT SLOT
Het is raadzaam om periodiek te controleren 
of een auto van de zaak nog de beste optie is. 
Zeker wanneer de auto fiscaal is afgeschreven, 
kan het meer voordelig zijn de auto naar privé 
te halen en op basis van een 
kilometervergoeding de zakelijke kilometers 
te rijden.

Wijnkamp & Keulers Fiscaal Juristen 
Zoetermeer BV
Mr Monique de Oude

bedrijf gebruikt had om de privéauto vol te 
tanken.

ZZP’ERS/ONDERNEMERS
Voor zzp’ers wordt de bijtelling zeker bij een 
nieuwe auto, in beginsel, gecompenseerd 
door de afschrijvingen en weegt de bijtelling 
nagenoeg niet mee. De bijtelling is voor 
ondernemers in een eenmanszaak sowieso 
nooit hoger dan het bedrag van de autokosten. 
Bovendien is voor ondernemers de grens 
tussen zakelijk en privé vaak niet eenduidig 
te trekken. Het bezoeken van een plaatselijke 
voetbalwedstrijd, kan immers ook een 
netwerkbijeenkomst zijn. Maar gezien de 
relatief beperkte impact van de bijtelling bij 
eenmanszaken is rommelen met de bijtelling 
het risico niet waard.

BTW
Van belang is dat de bijtelling in de BTW 
voor privégebruik niet gekoppeld is aan de 
IB-bijtelling en voor de BTW geldt woon-

Mr Monique de Oude
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Sporting Club Zoetermeer geeft 
Kickboksles, Ouder-kindles, 

Ladykickboksen, Urban Fit, Kinderfeestjes, 
Bedrijfsuitjes en Personal Training!

Persoonlijk, dynamisch en alles met een glimlach.Wij zijn net even  
wat anders! Kom lekker sporten bij ons, de eerste 2 lessen zijn gratis! 

Voor meer info: www.sportingclubzoetermeer.nl  |  info@sportingclubzoetermeer.nl  |  06 - 249 318 28

ZOETERMEER

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET 
KOREN MARKETING COMMUNICATIE: DICK KOREN (06) 537 932 27

VOOR MIJN ZAAK ZOETERMEER
MAGAZINE EN KRANT

WIJ ZIJN OP 
ZOEK NAAR
BEZORGERS 

1X PER MAAND EN JE WORDT GOED BETAALD!

ZOETERMEER

Het lijkt misschien nog heel ver weg, 
maar voordat je het weet kunnen we 
hopelijk net als vorige winter weer 
schaatsen op natuurijs. Op de dag 
dat je je ijzers van zolder wil halen, 
kan voor een tegenvallende 
verrassing zorgen: de schaatsen zijn 
bot. Dat Tico Roozendal als een van 
de besten schoenen kan repareren is 
al bekend, maar niet iedereen weet 
dat je ook voor gladde ijzers bij hem 
terecht kan! 

SCHOENMAKERIJ TICO

Luxemburglaan 150, 2711 EH Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
Westwaarts 41b, 2711 AD Zoetermeer
T 079 - 351 69 31
Oosterheemplein 409, 2721 NG Zoetermeer
T 079 - 321 78 73
W www.schoenmakerijtico.nl
Ma t/m za. van 9.00 tot 18.00, 
zo. van 12.00 tot 17.00 uur
Stadshart 7 dagen per week open!

Pimp je schaatsen op 
met gekleurde veters!

Voor warme voeten 
in huis.

Botte schaatsen? Tico maakt ze met zĳ n 
splinternieuwe slĳ pmachine weer vlĳ mscherp

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 info@mijnzaakzoetermeer.nl 
  MijnZaakZoetermeer • Fotografie: Odynsocialmedia.com • Tekst: Angela Puggioni, Adrie Urgert en Silvester van der Hansz • Oplage 40.000 ex. • 9e jaargang • 2022 • 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.

Tico Roozendal

Ook als je nu al wil schaatsen op de binnen 
schaatsbanen staat Tico en zijn team voor je 
klaar. Hij had natuurlijk al een slijpmachine, 
maar onlangs kreeg hij namelijk een splinter-
nieuwe, professionele slijpmachine. Tico kreeg 
speciaal les van een ‘meester schaatsslijper’ 
uit Heerenveen, zodat hij ook als een van de 
besten van Zoetermeer schaatsen kan slijpen.

ALLE SOORTEN SCHAATSEN
Noren, langebaanschaatsen, kunstschaatsen 
of ijshockeyschaatsen, het maakt voor Tico 
niets uit welk type je langsbrengt bij zijn 
winkel in de Westwaarts Passage, vlakbij 
Albert Heijn XL. Tico kan alle soorten schaatsen 
vlijmscherp krijgen. “Diezelfde dag zijn de 
schaatsen weer klaar. Het kan zelfs binnen een 

uur”, geeft Tico aan. Hij raadt aan schaatsen op 
tijd te laten slijpen. “De scherpte van de 
schaats bepaalt namelijk hoeveel grip je op het 
ijs hebt. Dus hoe scherper de schaats, hoe kleiner 
de kans is dat je valt. Veiligheid boven alles.”

ONDERHOUD SCHOENEN
Wij hebben alles om de mooie schoenen van 
onder meer Greve, Van Bommel en Van Lier 
in topconditie te houden. Deze  onderhouds-
producten zijn alleen in dit filiaal te krijgen. 
Natuurlijk hebben we ook voor gewone 
schoenen verschillende steunzolen, binnen-
zolen en schoenbedzolen. Datzelfde geldt 
voor wandelschoenen en damesschoenen. 
We kunnen zelfs dameslaarzen laten innemen 
of juist breder laten maken. De laars kunnen 
we zo speciaal op maat maken.” 

OVERAL VETERS
Tico is bovendien gespecialiseerd in veters, 
voor schoenen van dure merken, sneakers en 
kinderschoenen. “Ik heb van alles. Veters met 
lichtjes erin, leren veters, stretchveters, satijnen-
veters. En natuurlijk in veel verschillende 
kleuren. Ook heb ik grote rollen veters, zodat 
ik ze precies op maat kan knippen en je nooit 
meer veel te lange of te korte veters hebt.” 
Is jouw veter al kapot? Tico kan het uiteinde 
weer maken met een nieuwe veterpink, in vier 

verschillende kleuren. Naast allerlei soorten 
veters vind je in de knusse schoenmakerij in 
de Passage ook een nieuwe lijn leren porte-
monnees en riemen. Ook laatstgenoemde 
kunnen op maat gemaakt worden. De 
bekendste schoenmaker van Zoetermeer kan 
ook naamplaten leveren en sleutels laten 
bijmaken. “Die worden gemaakt, terwijl de 
klant wacht. Een gewone sleutel, autosleutel, 
puntjessleutel, met of zonder certificaat.”
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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.
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uur”, geeft Tico aan. Hij raadt aan schaatsen op 
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verschillende kleuren. Naast allerlei soorten 
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puntjessleutel, met of zonder certificaat.”
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“Veel mensen willen uiteindelijk volledig van 
het gas af en dan is een all electric warmte-
pomp de volgende stap. Een prima alternatief, 
maar met gewone radiatoren krijg je je huis 
niet warm,” vervolgt Arie. “Je kunt eventueel 
lage temperatuur radiatoren plaatsen, maar de 
installatie van het HOME-vloerverwarmings-
systeem is de beste optie. De meeste ideale 
vloer creëer je als je het HOME-vloerverwar-
mingssysteem combineert met een PVC-vloer. 
PVC kent geen warmteweerstand en laat de 
warmte dus gelijk door. Zo ben je klaar voor 
de toekomst én de volgende stap: de plaat-
sing van een all electric warmtepomp. Die 
combinatie levert de meest energiezuinige 
vloer op waarmee je dus aanzienlijk bespaart 
op je energiekosten. De keuze is reuze. In 
onze 500 m2 grote showroom in Waddinxveen 
vind je ongeveer 500 verschillende kleuren 
PVC-vloeren die je kunt combineren met het 
HOME-vloerverwarmingssysteem.” 

ALL ELECTRIC LUCHT/WATERPOMP
“Je maakt het duurzame plaatje compleet met 
een Intergas all electric lucht/warmtepomp. Dit 
systeem, dat bestaat uit een buiten- en binnen-
unit, haalt tot 80% van de energie uit de bui-
tenlucht voor de verwarming, koeling en warm 
water. De rest komt van het elektriciteitsnet-
werk. Zo wordt de woning, in combinatie met 

een compressor, op efficiënte wijze verwarmd. 
Deze warmtepomp werkt eigenlijk als een om-
gedraaide koelkast. De warmte die aan de ach-
terkant eruit komt, gaat vervolgens naar de 
vloer. Dat is eigenlijk de meest simpele uitleg 
van de werking van dit systeem.”

ALLES IN ÉÉN HAND
“Het eerste informatieve gesprek met onze 
klanten vindt in onze showrooms plaats. Binnen 
twee dagen kunnen we een vrijblijvende offerte 
opstellen, zodat  het financiële plaatje duidelijk 
wordt. Voor een eerlijke offerte gaan we daarna 
op huisbezoek, want dan pik je de angels eruit. 
Waar moet bijvoorbeeld de verdeler van de 
vloerwarming geplaatst worden? Vervolgens 
finetunen we de offerte. Het grote voordeel 
van onze werkwijze is dat we het volledige tra-

HOME INTERIOR CONCEPTS

Kanaaldijk 32B
Waddinxveen
T 0182 - 23 99 99
E info@homefloorstore.nl
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homefloorstore.nl
W www.homewoonconcepten.nl

Van Leeuwenhoeklaan 8A
Zoetermeer
T 079 - 234 07 77

MET HET HOME-VLOERVERWARMINGSSYSTEEM ÉN 
EEN PVC-VLOER BENT U KLAAR VOOR DE TOEKOMST!

“Verduurzaming is een hot item. De 
energieprijzen stijgen en met name 
de explosieve groei van de gasprijzen 
is dagelijks nieuws. We zien in onze 
showrooms in Zoetermeer en 
Waddinxveen steeds meer mensen 
die uiteindelijk van het gas af willen. 
De vraag naar het lage temperatuur 
HOME-vloerverwarmingssysteem in 
combinatie met een PVC-vloer is het 
laatste jaar dan ook aanzienlijk 
gestegen,” vertelt adviseur én 
vloerverwarmingsspecialist Arie 
Vogel van Home Vloerverwarming.

Mark van Es

ject zelf uitvoeren. Je hebt dus één aanspreek-
punt voor het verwijderen van de radiatoren, 
de plaatsing van de warmtepomp en de vloer-
verwarming, het egaliseren van de vloer, het 
aanbrengen van de topvloer tot en met de af-
werking van plinten en of een mat. Bovendien 
reageren we snel en adequaat op vragen. Dat 
kan ook, omdat we met korte lijntjes werken en 
alles in één hand hebben. Onze klanten waar-
deren dat we naar ze luisteren. Tot slot kunnen 
ze erop vertrouwen dat hun duurzame project 
bij ons in goed handen is.”

ALLE SOORTEN VLOERVERWARMINGEN LEVERBAAR!
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ZOETERMEER

De kachel een paar graden lager komende 
winter? Dat zit er met de huidige energieprijzen 
dik in. Wil jij er deze winter toch warm bijzitten? 
Leer dan breien of haken bij Atelier La Vivere 
in de Dorpsstraat. Kijk op de agenda en scoor 
jouw workshop. In kleine groepjes, dus veel 
individuele aandacht en met een flinke dosis 
humor leer je de basis van het breien of haken 
in no time.

BLIJ DAT IK BREI WORKSHOP
Bij ons leer je in 2 lessen de basis van het 
breien. Na de eerste les brei je voor jezelf en 
de rest van de familie een sjaal en na de 2e 
les begin je aan je eerste trui! Een workshop 
bestaat uit 2 lessen van 2,5 uur met daartussen 
de nodige tijd om aan je project te werken. 
Gaat het mis? Geen paniek! Je staat er niet 
alleen voor. Je kunt in de winkel langskomen 
voor eerste hulp bij brei-ongelukken.

WORKSHOPS OP DINSDAGAVOND 
VAN 19.30 TOT 22.00 UUR
Haak maar Raak 1 13-12-2022 en 14-02-2023
Blij dat ik Brei 1 20-12-2022 en 21-02-2023
Sokken Breien 17-01-2023
Amigurumi Haken 24-01-2023
Fair Isle Breien 31-01-2023

Alle workshops zijn exclusief materiaal. Deze 
koop je op de avond zelf in de winkel met 
10% korting. Wil je een privé workshop of een 
workshop op een andere dag met je vrienden 
of vriendinnen afspreken? Ook dat kan. 
Bel of mail ons met je wensen.

NIEUWSGIERIG 
GEWORDEN?  
Kom dan snel langs en 
kijk op onze website 
voor meer informatie.

HAAK MAAR RAAK WORKSHOP
Ook deze workshop bestaat uit 2 lessen. 
Van basissteken heen en weer haken naar het 
haken van vierkantjes en rondjes en het leren 
lezen van patronen. Na deze lessen kun je de 
workshop Amigurumi (poppetjes en beestjes) 
haken volgen. Neem je project mee naar ons 
Brei- en Haakcafé en leer nog veel meer handig-
heidjes.

BREI- EN HAAKCAFÉS: TIPS EN 
TRUCS OF KOFFIE EN EEN BABBEL
Lukt het niet met het patroon of zoek je gezel-
ligheid en inspiratie? Kom dan bij ons langs op 
woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, vrijdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur, zaterdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur! We hanteren een strip-
penkaart van 5 euro per keer.

NAAICAFÉS: MODE MAKEN
Atelier La Vivere werkt samen met het 
FibreMood Magazine en de FibreMood stoffen. 
Het naaien van kleding is weer helemaal hot en 
bij Atelier La Vivere helpen ze je graag aan een 
mooie stof, het juiste patroon en natuurlijk hulp 
bij het maken. Stoffen moet je voelen en de 
kleuren moet je zien om een goede keuze te 
maken. Wil je hulp bij het maken van je crea-
ties? Dan zijn de Naaicafés op maandagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur en donderdagochtend 
van 10.30 tot 12.30 uur.

ATLIER LA VIVERE

Dorpsstraat 179
2712 AJ Zoetermeer
T 079 - 889 60 12
E info@atelierlavivere.nl
W www.atelierlavivere.nl

 Atelier La Vivere

Als je graag haakt, breit of kleding 
naait, eenmaal over de drempel van 
deze winkel sta je versteld van de 
kleuren, soorten, ideeën en het 
enthousiasme 
waarmee je 
geholpen 
wordt. Je 
voelt je als 
een kind 
in een 
snoepwinkel.

Blĳ  dat ik brei! Alle workshops op een rĳ 
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Frontale fibroserende alopecia (FFA) 
komt steeds vaker voor, merkt 
Sander van Tongeren. Het is een 
vorm van haaruitval die gekenmerkt 
wordt door verlies van haren aan 
de voorzijde en zijkanten van de 
hoofdhuid. Enkele haren kunnen 
blijven bestaan in de kale plekken. 
FFA komt vooral voor bij vrouwen 
vanaf ongeveer vijftig jaar. Gelukkig 
heeft Haarhuis van Tongeren ook 
een oplossing voor dit probleem!

Wellicht heb jij er nog niet eerder van gehoord, 
maar frontale fibroserende alopecia wordt 
steeds vaker bij Haarhuis van Tongeren 
geconstateerd. Een symmetrische rand van 
haarverlies aan de voorste haarlijn en aan de 
zijkanten van de hoofdhuid kan voor veel 
onzekerheid zorgen. “Wij zorgen voor een 
haarstuk dat niemand ziet zitten”, belooft 
Sander. “Kaalheid kan bij vrouwen elk aspect 
van het leven beïnvloeden. Er zijn vrouwen die 
zelfs in een isolement raken. Bij Haarhuis van 
Tongeren doen we er alles aan om dat te voor-
komen. ”Ook voor mannen zijn haarstukken 
beschikbaar. “Met folie verlijmen we dat met 

hebben we ook haarwerken. Wij hebben 
geen toupet van vroeger, maar kwalitatief 
haarwerk.”

de hoofdhuid. Dat ziet er super mooi uit en 
is erg populair. Dat kan bij kale plekken of 
kaalheid bovenop. Voor volledig kale mannen 

HAARHUIS VAN TONGEREN

Dijkmanschans 198
2728 GK Zoetermeer 
(wijk 28 Noordhove)
T  079 - 331 29 93
E  zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl
W  www.haarhuisvantongeren.nl

Last van alopecia? Een haarwerk 
geeft je weer vertrouwen

V.l.n.r. Janine, Sander, Monique en Petra

DE BEVEILIGINGS SPECIALIST

Dorpsstraat 158 - 2712 AP Zoetermeer
Tel.: 079 - 3160274 - www.goudensleutel.nl

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

• Kluizen
• Sleutels
• Cilinders
• Alarmsystemen

• Veiligheidssloten
• Intercom systemen
• Meerpuntsluitingen
• Mechanische Sluitsystemen

• Elektronische sluitsystemen
• Veiligheidsschilden met kerntrek beveiliging
• Enz. enz.

Alarmsysteem
• Doormelding via gratis APP
• 3x magneetcontact
• Draadloze module
• Sirene

• Geen maandelijkse kosten

nu € 1499,-
Inclusief montage

+ gratis kluis

Meerpuntsluiting
compleet met veiligheidsschild en 
sluitkommen

voor € 399,-
Inclusief montage

+ gratis kluis: 
de Filex SB safe box 1 
met code slot t.w.v. € 69,00  
(zolang de voorraad strekt)

Specifi caties kluis:
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Ontmoeten, 
kennis delen, 
samenwerken 
en zaken doen

Bezoekadres (op afspraak): 

Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer

postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00

e-mail info@tzho.nl
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ZOETERMEER

Passie voor catering. Zo zou je 
de visie van Cater & Co kort en 
krachtig kunnen typeren. De 
drijvende krachten achter het 
cateringbedrijf, Marvin en Claudia 
Wijnants, zetten zich al zestien 
jaar met hart en ziel in voor 
particulieren en bedrijven in 
Zoetermeer en omstreken. Wat 
is hun geheim en met welke 
diensten kunnen zij hun klanten 
dit najaar verrassen?

Marvin: “Onze kracht zou ik niet per se een 
geheim willen noemen. We luisteren gewoon 
goed naar de wensen van onze klanten. Dat is 
voor ons de normaalste zaak van de wereld. 
Het is eigenlijk heel simpel. Waar is het feestje 
en in hoeverre kunnen wij daar een rol in spe-
len? In principe kunnen wij alles regelen voor 
ieder budget. We profileren ons door verras-
sende arrangementen en kunnen de complete 
organisatie van verjaardagen, feesten en eve-
nementen voor onze rekening nemen. Met 
onze opties kun je alle kanten op. Van hapjes-
schalen, een bedrijfsborrel, een tuinbarbecue, 
een walking dinner t/m themafeesten zoals een 
Tropical Party, thuis, op het werk of op locatie. 

Een kwestie van maatwerk. Mensen moeten 
weer genieten van hun eigen feestje.”  

EEN EIGEN KOK?
“Complete ontzorging is ons motto. Dit kan 
een winter BBQ zijn maar ook een heerlijk 
stamppotten buffet. Een walking diner doet 
het ook goed. Diverse culinaire hoogstandjes 
vormen samen één compleet diner. Alle 
gerechten bereidt onze kok vers op locatie. 
In een informele sfeer kun je genieten van 
passende porties die subtiel op elkaar afge-
stemd zijn en stijlvol gepresenteerd worden. 
Na afloop laten we uiteraard alles brandschoon 
achter. Wanneer is jouw feestje?”

CATER & CO

Perengaarde 5
2723 AT Zoetermeer
M 06 - 249 920 45
E info@caterenco.nl
W www.caterenco.nl

 cater-en-co

Waar is het feestje?
Hier is het feestje!
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