Nieuwsbrief
Januari 2014

V an de voorzitter
Om te beginnen wil ik u allemaal het allerbeste toewensen voor 2014. Een nieuw jaar
met nieuwe kansen. Zo zou ik 2014 toch het liefst willen zien.
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Ik weet natuurlijk niet hoe het u als ondernemers allemaal is vergaan in 2013 maar
het was zeker een bewogen jaar. Veel onrust in de politiek en daardoor ook in het
bedrijfsleven en onder de consumenten. Inmiddels lijkt het vertrouwen toch echt weer
wat toe te nemen en als we de cijfers van de verschillende instanties mogen geloven dan
gaan we weer zachtjes aan de goede kant op.
Het bestuur van de ondernemersvereniging heeft er in ieder geval weer zin in. Naast
de feestavond van 17 januari a.s. zullen we dit jaar weer een tweetal bedrijfsbezoeken
organiseren, een aantal nieuwsbrieven maken en u waar mogelijk weer van dienst zijn
in de belangenbehartiging via de FOZ richting de gemeente.

Jaqueliene Vink
info@ovm-moordrecht.nl

Daarnaast hebben we ook nog een punt waarvoor ik graag uw aandacht vraag. Als
ondernemers klagen we nog wel eens over een gebrekkige aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt, vorig jaar noemde ik dit al. Hier ligt natuurlijk een uitdaging voor
met name het middelbaar en hoger onderwijs, maar ook voor jonge kinderen kan het
al interessant zijn om te zien wat er speelt binnen de verschillende bedrijven. Er is ons
nu als vereniging door één van de basisscholen in Moordrecht gevraagd om hierin een
rol van betekenis te spelen om hier iets voor te doen. U ontvangt van ons binnenkort
de concrete vraag of u binnen uw bedrijf mogelijkheden ziet om iets te organiseren
voor kinderen van OBS de Achtbaan. Zij hebben een techniek week in de planning staan
waarvoor zij graag wat bedrijfsbezoeken zouden afleggen met kinderen van de hogere
groepen (6 t/m 8) Ook is er behoefte aan ondernemers die een keer een gastles zouden
willen verzorgen bijvoorbeeld op het gebied van techniek. (dit kan ook al voor de lagere
groepen) Wij zouden het heel leuk vinden als we onder onze aangesloten ondernemers
mensen vinden die hier een keer een dagdeel aan zouden willen besteden. Wij hopen
uiteraard veel aanmeldingen te mogen ontvangen zodat de kinderen zich al vroeg een
beeld kunnen vormen welke werkzaamheden er bij diverse bedrijven worden uitgevoerd.

Bestuur

Ten slotte wil ik u veel plezier toewensen op onze feestavond, we hebben al meer dan
90 aanmeldingen.

Secretariaat

Voorzitter:
Vice voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Frans Vink
Wilco Stolk
Wilco Stolk
Patricia Schook

Correspondentie
Postbus 15
2840 AA Moordrecht

www.ovm-moordrecht.nl
@OVMmoordrecht

Vormgeving nieuwsbrief
buro 0501

Graag tot 17 januari.
Frans Vink

Agenda
17 januari
		
		

Feestavond 25 jaar
Ondernemersvereniging Moordrecht
Vanaf 20.00 uur in de Zespunt

31 maart
		
		

Algemene ledenvergadering
Locatie: Brasserie Florijn
Aanvang: 20.00 uur

3 april		
		
		

FOZ voorjaarsborrel
Locatie: Leefgoed de Olifant (recreatiegebied Hitland)
Van 17.00-19.00 uur
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Van de FOZ-voorzitter
Geacht OVM lid,
Het bestuur heeft mij gevraagd om iets meer te vertellen over de FOZ en dat doe ik graag.
Wat is de FOZ?
De FOZ is een overkoepelend orgaan van de drie ondernemersverenigingen in Zuidplas: OVM (Ondernemers
Vereniging Moordrecht), OKZM (OndernemersKring Zevenhuizen Moerkapelle) en VION. De federatie behartigt de belangen van de leden van de drie ondernemersverenigingen richting gemeente, politieke partijen,
regio en provincie.
Door de bundeling van de (belangenbehartigings)krachten van de deze verenigingen, vertegenwoordigen we
als FOZ meer dan 250 bedrijven, die op hun beurt meer dan 6.000 medewerkers hebben.
Daardoor zijn we een gesprekspartner om rekening mee te houden en serieus te nemen. Daarnaast zijn we
een gesprekspartner die 'lokale' kennis heeft en behoudt. Immers het bestuur van de FOZ wordt gevormd door
bestuurders van de drie verengingen. In het geval van OVM zijn dat Wilco Stolk en Frans Vink.
Wat doet de FOZ?
Sinds de oprichting van de FOZ hebben we meer dan regelmatig overleg met bestuurders van de gemeente
Zuidplas: zowel structureel als ad hoc (als de situatie dat vereist). Hierin zijn zaken aan de orde gekomen als:
het economisch beleidsplan van de gemeente Zuidplas, het mobiliteitsplan, het mede ontwikkelen van de gebiedspromotie van gemeente Zuidplas, Keurmerk Veilig Ondernemen.
Dit zijn allemaal zaken waarin de gemeente input van ons als ondernemers vraagt en die wij graag geven. Zo
ontstaan er plannen waarin we onze eigen visie zien terug komen.
Wat doet de FOZ nog meer?
Daarnaast hebben we ons als doel gesteld om de leden van de drie verenigingen kennis met elkaar en met
elkaars bedrijf te laten maken. En dit heeft maar ÁÁn doel: netwerken en zaken doen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, staan er voor 2014 twee bijeenkomsten op de agenda: een voorjaarsborrel
op 3 april (van 17.00 tot 19.00) en de reguliere bijeenkomst op 9 oktober (van 17.00 tot 21.00).
Verdere informatie krijgt u te zijner tijd via de OVM.
Ik hoop u dan te ontmoeten en vanzelfsprekend vertel ik u dan wat de FOZ in de tussentijd heeft gedaan.
Met vriendelijke groet,
Martine Goedegebuure (voorzitter FOZ)
PS: heeft u zaken waarin wij uw belangen kunnen behartigen richting gemeente: laat het ons weten!

E ven voorstellen . . . . .
Van Nieuwkoop Export (V.N.E.)
Ambachtweg 15
2841 MA Moordrecht
Tel 010 3030030
Fax 0182 376060

Directeur: Ruud en Miranda van Nieuwkoop
Contactpersoon: Ruud van Nieuwkoop
E-mail: info@vnexport.nl

Van Nieuwkoop Export (V.N.E.) is een export onderneming die zich bezig houdt met het verhandelen van
bloemen, planten en bloembollen. We richten ons met
name op supermarktketens in Duitsland en Oostenrijk.
Sinds november 2012 zijn we gevestigd in Moordrecht
aan de Ambachtweg 15. Naast onze directe verladingen vanaf diverse locaties in Nederland produceren wij
voornamelijk planten arrangementen op onze eigen
locatie die afgezet worden in de genoemde landen.

Daarnaast willen we in de nabije toekomst vanaf deze
locatie ook producten direct verkopen aan bedrijven
en consumenten die wij aanbieden op onze website
www.vannieuwkoopmagazijnverkoop.nl waaronder
grote bloempotten, vazen, tuinmeubels, beelden, etc.
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E ven voorstellen . . . . .
OBJEKT RECLAME BV.
Ambachtweg 12
2841 LZ Moordrecht

0182-371378
06-53556002

Eigenaar: Cor van der Haar
Contactperoon: Elvira Hostede of Cor van der Haar
cor@objektreclame.nl
www.objektreclame.nl
In het nieuwe jaar (datum nog onbekend) wordt het adres: Ambachtweg 4

Objekt Reclame is opgericht in 1993 en is een Signbedrijf (binnen en buitenreclame) hierbij moet u denken
aan bouwborden, gevelreclame, kleding bedrukken,
wanddecoratie, bewegwijzering, reclamebelettering
van auto’s, winkelruiten, lichtbakken, groot formaat
full-color printen, buizenframe's met zeilen, blinderen
van autoruiten en de nieuwe rage wrappen (inpakken) van de totale auto.

1991 ben ik 2 jaar werkzaam geweest bij Schep & Zn.
in die tijd ben ik mezelf gaan ontwikkelen en druk
doende gegaan om mijn eigen bedrijf op te starten
in die tijd kwam de buitenreclame op mijn pad door
Hokke en van Helsdingen die op zoek waren naar
iemand die dat zou kunnen verzorgen en van het 1
kwam het ander en inmiddels zijn we 20 jaar en veel
ervaring verder!

Ik denk dat ik inmiddels wel bekend ben in de Moordrechtse gemeenschap vandaar nu deze stap
om mezelf bij de ondernemersvereniging aan te sluiten
en te kijken wat we met en voor elkaar kunnen betekenen en omdat ik straks in het nieuwe jaar op een
nieuwe lokatie verderga en op een prominente plek in
Moordrecht ga huizen denk ik dat nog meer bedrijven
en mensen mij en mijn bedrijf kunnen vinden.

Wat heb ik te bieden, ik ben heel sociaal en kan met
iedereen overweg, heb ondernemersbloed, sta graag
klaar voor mensen, ben erg loyaal en tja wat kan ik
voor mijn collega ondernemers betekenen, ik hou van
lol en gezelligheid maar kan ook erg behulpzaam en
serieus zijn, ik hoop dat we een leuke en (vooral op
zakelijk gebied) goede tijd tegemoet gaan.

Even over mezelf, ik ben Cor van der Haar geboren in
Gouda op 16-09-1968 ik ben met mijn ouders, broers
en zus met 6 weken verhuisd naar Moordrecht waar
mijn ouders jarenlang Recreatiepark IJsseldreef draaide, waar ik zelf jarenlang werkzaam ben geweest.
Na de overname door mijn op 1 na oudste broer in

RIOOLSERVICE P. VAN ADRICHEM
Stevensstraat 42
2841 CV MOORDRECHT
0182 – 375823

Contactpersoon: Pieter van Adrichem
www.rioolservice-pvanadrichem.nl
info@rioolservice-pvanadrichem.nl

Rioolservice P. van Adrichem is al ruim 12 jaar actief in
deze branche en is een begrip in de regio. Een bedrijf
met de modernste technieken om betreffende riool
problemen op te lossen, Die respect heeft voor de
klant en zijn eigendommen met respect behandeld.
Service op maat
Rioolservice van Adrichem is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor individuele probleem gevallen,
maar werkt tevens op contract basis voor all in of
periodiek onderhoud en preventie afhankelijk van de
wensen van de opdracht gever. Dankzij een flexibele
denk en werkwijze heeft van Adrichem voor iedere
opdrachtgever een oplossing op maat. Wij denken
bovendien graag mee met het ontwikkelen van structurele oplossingen om toekomstige ongemakken te
voorkomen.

Van Adrichem Rioolservice biedt 24 uur service aan
voor particulieren en bedrijven. VVE, woningstichtingen en gemeente instellingen. Waar wij voor
bedrijven en instellingen het riool beheer hebben,
waar door de week het lastig is om door te werken.
Is de mogelijkheid er om op zaterdag als de fabriek,
werkplaats, school etc. leeg is en wij het riool kunnen
reinigen, repareren etc. Ook is het mogelijk preventief te reinigen, u voorkomt dan dat u niet voor een
voldongen feit komt te staan.
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Netwerkborrel 26 september

De OVM is jarig: de feestelijkheden zijn gestart
De start van de feestelijkheden voor het 25 jarig jubileum van de OVM zijn begonnen op 26 september 2013
met een speciale netwerkborrel. Er was een ongekende opkomst bij Ayton BV en Op Koers NLP Opleidingen
in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Burgemeester
Brandstraat 2 in Moordrecht.
Na een gezellige ontvangst in de binnentuin van het
gebouw door de beide bedrijven, was er tijd voor een
kleine presentatie door Marc Huizer van Ayton BV en
Patricia Schook van Op Koers NLP Opleidingen.

Belasting ontduiking en corruptie

Tijdens de jaarvergadering begin dit jaar is er een
feestcommissie in het leven geroepen om het 25 jarig
bestaan van OVM een feestelijk tintje te geven. De locatie van deze avond, de gezellige binnentuin en het
levensgrote Monopolyspel wat hier aanwezig is bood
de feestcommissie een geweldig kans om de aftrap te
geven voor de feestelijkheden.
Als team het spel monopoly spelen, kans om een straat
te kopen vooraf of tijdens het spel, een beetje belasting ontduiken en de bank in je team krijgen om wat
extra hypotheek te bemachtigen.... alles werd gepro-

beerd in 2 rondjes op het bord om elkaar aardig dwars
te zitten.

Gulle giften voor goede doel

De teams speelden voor een vooraf gekozen goed doel,
gerelateerd aan Moordrecht. Er waren vooraf behoorlijk wat straten verkocht voor Є25,00 wat ten goede
komt aan het doel van het winnende team. Tevens werden er spontaan nog giften gedaan door aanwezigen.
Gelijktijdig is er met het bestuur afgesproken dat van
elk nieuw lid dat zich tot eind december aanmeldt bij
de OVM Є100,00 van het lidmaatschapsgeld ook naar
het goede doel gaat.
Al met al is er tot nu toe Є1.100,00 euro beschikbaar
voor het goede doel, wat door het gele team werd
gewonnen. Zij speelden voor de Dierenbescherming,
afdeling Dierentehuis Midden-Holland. Wij hopen dat
er nog wat nieuwe leden bijkomen voor het eind van
het jaar zodat dit nog wat kan oplopen.
Netwerken tot in de late uurtjes
Aansluitend was er een warm/koud buffet, verzorgd
door Meer Genieten waarbij nog tot in de donkere uurtjes werd 'genetwerkt' en soms de strategie nog eens
werd doorgenomen.
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vervolg netwerkborrel 26 september
In plaats van de jaarlijkse kerst-in zal er op 17 januari
een feestavond zijn in de Zespunt. Hier zal ondermeer
het eindbedrag van het monopolyspel bekent gemaakt worden en uitgereikt aan Dierentehuis MiddenHolland. Houd deze datum vrij in uw agenda.
De feestcommissie
De bedrijven die hun ruimte beschikbaar hebben gesteld zijn:

Ayton BV

Ayton biedt advies en software, die capaciteitsplanning, roosterplanning en flexplanning integreert, met
als doel 'te komen tot efficiënte en effectieve personeelsinzet'. De Ayton software is volledig vraag- en
financieel gestuurd, en gaat uit van mensen, uren en
geld. Kosten worden daar geboekt waar ze zijn gemaakt. Het grootse voordeel daarvan is een real-time

inzicht in bezetting, gewerkte uren, opbrengsten Án
kosten. Zodat u hierop tijdig, en vooral ook verantwoord kunt bijsturen.
Het is de ambitie van Ayton bij te dragen aan het leveren van goede en betaalbare zorg en opvang. Met
software waarmee u verantwoord kunt plannen, flexibiliseren, in- en uitlenen en sturen op inzet.

Op Koers NLP Opleidingen

Op Koers helpt managers en directie om de juiste mindset en emotionele staat te creren zodat zij succesvol
zijn. Tijdens de NLP opleidingen leren de deelnemers
verder overtuigender te communiceren en de beste
versie van zichzelf te zijn, zonder beperkende gedachten of emoties.
Op Koers helpt coaches om zich verder te professionaliseren tot Life Coach, goed contact te houden met
cliënten en snelwerkende methoden toe te passen. De
opleidingen worden in Moordrecht gegeven.

E ven voorstellen . . . . .
DE BOEKHOUDER
Zuidplaspolderweg 27
2841 DC Moordrecht
0182-370303
06-10012299

Eigenaar: Erwin Tolhoek
erwin@deboekhoudermoordrecht.nl
www.deboekhoudermoordrecht.nl

De Boekhouder is een onderneming in de administratieve dienstverlening.
De Boekhouder richt zich met haar dienstverlening
met name op ondernemingen in het midden- en
kleinbedrijf.
Voor onze klanten kunnen wij de administratieve
lasten verlichten en overnemen.
Buiten onze dienstverlening staan wij altijd voor u
klaar met advies en begeleiding.
In hoofdlijnen bieden wij de volgende diensten aan:
-

De Boekhouder kan een administratie op maat voeren. Bij ons op kantoor in Moordrecht of bij u op
locatie. Bij diensten op uw locatie is de administratie
nooit 'onderweg'.
Hierin onderscheiden wij ons van onze concurrenten.

Financiele Administratie
Salarisadministratie
Fiscale Dienstverlening
Advies en Begeleiding

Kijk ook eens op onze vernieuwde website!
www.ovm-moordrecht.nl
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E ven voorstellen . . . . .
STOF OP MAAT
Ambachtweg 38
2841 LZ MOORDRECHT
0182 – 375951

Contactpersoon:Tamara van Blijswijk
www.stofopmaat.nl
info@stofopmaat.nl

Stof op Maat: eigentijdse raam- en vloerdecoraties,
flexibel aan huis!
Het vernieuwende concept van Tamara van Blijswijks
Stof op Maat tilt interieurstyling naar een toegankelijker niveau. Tamara biedt interieuradvies op het
gebied van raam- en vloerdecoraties
aan huis, op een zelfgekozen tijdstip, waarbij zij de
gevarieerde collectie op persoonlijke wijze presenteert. Helemaal van deze tijd!
Een mooi, sfeervol interieur - passend bij iemands levensstijl én persoonlijkheid - begint nu eenmaal bij de
basis: raamdecoraties en vloerbedekking in de juiste
kleuren- en materialenmix.
Met veel liefde voor het vak, materiaalkennis en
gevoel voor stijl adviseert Tamara van Blijswijk in een
wereld van veel keus.

den in betreffend interieur. Als de opdrachtgever er
behoefte aan heeft, kan hij of zij altijd nog even een
kijkje komen nemen in de showroom.
Stof op Maat is een aanwinst voor Moordrecht want
ook in haar werkwijze gaat Tamara mee in de huidige
tijdgeest en zoekt flexibele samenwerkingen met
talentvolle professionals.
Het versterkt de professionaliteit van haar bedrijf en
biedt tegelijkertijd kansen voor mede-ondernemers.
Tamara is dan ook enthousiast over de lokale ondernemersgeest in Moordrecht en is graag betrokken bij
nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente.

De flexibiliteit van de service is vernieuwend en biedt
veel mogelijkheden. Tijdstip, locatie en natuurlijk de
collectie bespreekt zij vooraf met de opdrachtgever particulier of bedrijf.
Waarbij Tamara vanzelfsprekend volledig op de hoogte is van de nieuwste trends én van de klassiekers,
smaak is immers zeer persoonlijk. Als professioneel
vakvrouw licht zij de diverse toepassingsgebieden van
de materialen toe en adviseert over de mogelijkhe-

FOZ bijeenkomst 3 oktober 2013
De gezamenlijke FOZ bijeenkomst gehouden op donderdag 3 oktober 2013 werd weer goed bezocht door
ongeveer 120 leden van de VION uit Nieuwerkerk,
de OKZM uit Zevenhuizen en de OVM. Deze editie
mochten wij als OVM de locatie bepalen en dat werd
dit keer 'Brasserie IJsselweide'.
Bij binnenkomst ontving iedereen een badge voorzien
van naam en bedrijfsnaam en kreeg een welkomstdrankje aangeboden, om vervolgens gezellig te netwerken met ondernemers van andere ondernemersverenigingen. Al met al een goed begin.
Na het welkomstwoord van de voorzitter Martine
Goedegebuure van de FOZ gaf zij met een mooie
woordspeling het stokje door aan scenario schrijver

Marc Linssen. Ook wel bekend van de tv serie
'De ontmaskering van de vastgoedfraude' van begin
2013, die hier aanwezig was als gastspreker met als
onderwerp 'Storytelling': hoe vertel ik mijn verhaal?
Na dit indrukwekkende verhaal had Brasserie IJsselweide al een heerlijke BBQ klaarstaan waarop voor
ieder wat wils werd klaargemaakt. Na dit alles was er
nog voldoende gelegenheid om gezellig bij te praten
en te netwerken.
We kunnen zeker terugkijken op een zeer geslaagde
bijeenkomst en hopen dat de volgende bijeenkomst
weer zo goed wordt bezocht!
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Juridisch nieuws
Slechts een verpakking, of toch
meer?
Door: Pellicaan Advocaten N.V.
U start of voert een onderneming. Deze onderneming kan
in verschillende rechtsvormen worden ondergebracht.
Denk aan een eenmanszaak, een vennootschap onder firma
(V.O.F.), maar ook een B.V. of N.V. behoort tot de mogelijkheden. Vaak wordt deze keuze bepaald door (uitsluitend)
fiscale of financiële motieven. Maar is dat terecht? En wat
zijn de belangrijkste (juridische) verschillen tussen deze
rechtsvormen? Op deze vragen ga ik hierna kort in.

Enkele rechtsvormen

De meest eenvoudige rechtsvorm die we kennen in
Nederland is de eenmanszaak. Anders dan nog wel
eens wordt gedacht is er (ondanks een eigen naam)
geen enkel verschil tussen het vermogen van de eenmanszaak en dat van de persoon die de onderneming
binnen de eenmanszaak drijft. Hij zit er dus met zijn
hele vermogen in. Een faillissement van de eenmanszaak betekent dus tevens het faillissement van de
persoon daarachter.
Een V.O.F. (of maatschap) behoort tot de mogelijkheden indien meerdere personen samenwerken om op
die manier een gezamenlijk voordeel (winst) te halen.
Hoewel er in de regel op naam van de V.O.F. gecontracteerd kan worden en de V.O.F. ook een eigen
bankrekening kan hebben, is er ook in dit geval geen
sprake van een eigen rechtsvorm en zijn de vennoten
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van
de V.O.F. Hetzelfde geldt voor de beherend vennoot
van een commanditaire vennootschap (C.V.).
Dat is anders bij een B.V. of een N.V.1, waarbij de
rechtspersoon zelfstandig rechten en verplichtingen
kan aangaan en de bestuurder slechts onder omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk is. Een ander
belangrijk verschil is dat de uiteindelijke zeggenschap
bij een B.V. of N.V. bij de aandeelhouders ligt. De bestuurder heeft dus niet alle touwtjes in handen.

Keuze tussen rechtsvormen

Tot een bepaalde winst2 is het fiscaal aantrekkelijker om een eenmanszaak of V.O.F. als rechtsvorm
te kiezen dan een B.V. (of N.V.). Daarnaast worden
de oprichtingskosten van een B.V. (of N.V.) en in het
verleden de verplichte storting (bij een B.V. Є 18.000)
als argument aangevoerd om voor een eenmanszaak
of V.O.F. te kiezen. Met de invoering van de flex-bv
per 1 oktober 2012 is de verplichte storting echter
afgeschaft.

Er zijn echter meer (belangrijkere?) redenen dan fiscale of financiële om te kiezen tussen de verschillende
rechtsvormen. Zo kan de mate van aansprakelijkheid
van de ondernemer in privÁ minstens net zo belangrijk zijn. Denk aan de situatie waarin een beginnend
ondernemer (met weinig spek op de botten) contracten aangaat waar grote aansprakelijkheden uit
kunnen voortvloeien, aan een onderneming waarin
werknemers risicovolle activiteiten verrichten of aan
de aanwezigheid van persoonlijk vermogen bij de
ondernemer (bijv. een eigen woning of een erfenis).
In al die gevallen is het erg wenselijk, zo niet noodzakelijk dat de aansprakelijkheid van de ondernemer
zich niet tot zijn persoonlijke vermogen uitstrekt. In
die gevallen ligt een keuze voor een B.V. (of een N.V.)
meer voor de hand. Een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking compenseert een fiscaal nadeel of (hogere)
opstartkosten mogelijk ruimschoots.

Afsluitend

Er is geen blauwdruk in welke gevallen het beter is
om voor de ene rechtsvorm te kiezen of juist voor een
andere. Iedere situatie staat op zich. Het is derhalve
erg belangrijk om aan de hand van uw specifieke
situatie voor de juiste rechtsvorm te kiezen en in te
schatten wanneer het wellicht verstandig is om over
te stappen naar een andere rechtsvorm. Let er bij een
overstap naar een andere rechtsvorm op dat alles juist
wordt overgedragen en dat er geen mogelijke aansprakelijkheden achterblijven bij de oude rechtsvorm.
Een overstap naar een andere rechtsvorm heeft dan
immers niet het gewenste effect.
U ziet, de rechtsvorm van uw onderneming is meer
dan alleen een juridische verpakking. De keuze voor
een rechtsvorm kan van grote invloed zijn op uw dagelijkse bedrijfsvoering.
Twijfelt u of uw onderneming in de juiste rechtsvorm
is ondergebracht of dat het wellicht tijd is om op een
andere rechtsvorm over te stappen? Pellicaan Advocaten N.V. heeft een ruime ervaring in de advisering
en begeleiding van dergelijke trajecten. Neem gerust
contact op met mij of met ÁÁn van mijn ondernemingsrechtcollega's.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp,
dan kunt u contact opnemen met: Mr. A.A.W. (Xander)

Alders. Hij is advocaat ondernemingsrecht bij Pellicaan
Advocaten N.V. en is bereikbaar onder telefoonnummer (088) 627 22 87 of per e-mail via xander.alders@
pellicaan.nl.

1) Of een andere rechtspersoon zoals een stichting, vereniging (mits notarieel opgericht en ingeschreven) of
een coöperatie.
2) Vaak wordt als grensgebied een winst tussen Є100.000 en Є150.000 aangegeven.
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