
Nieuwsbrief

Secretariaat
Jaqueliene Vink
info@ovm-moordrecht.nl

Bestuur
Voorzitter: Frans Vink
Vice voorzitter:  Patricia Schook
Secretaris: Rob Reijm
Penningmeester: Patricia Schook

Correspondentie
Postbus 15
2840 AA Moordrecht

www.ovm-moordrecht.nl
@OVMmoordrecht

Vormgeving nieuwsbrief
buro 0501

In deze nieuwsbrief

Van de voorzitter  pag. 1

Agenda    pag. 1

Digitale facturering  pag. 2

Voorstellen nieuwe leden pag. 2

Foto’s Stoere Ondernemers pag. 3

Bedrijvenborrel De Schakel pag. 4

Foz nieuws   pag. 5

Juridisch nieuws   pag. 5

V an de voorzitter

Juli 2015

1

Agenda

9 september  Bedrijvenborrel bij Haar '81
   Koningin Julianastraat 1, Moordrecht

   17.45-21.00 uur    
   

Met voor velen van u de vakantie a.s. ontvangt u op de valreep toch nog onze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief de volgende items:
- Enkele nieuwe leden stellen zich aan u voor.  
- U leest over ons bezoek bij de Gemiva-SVG groep waar we zeer gastvrij zijn ontvangen   
  en aangenaam werden  verrast door hetgeen zij ons als ondernemers te bieden hebben. 
- U krijgt een indruk van onze stoere ondernemersavond (als u deze gemist mocht  
   hebben, helaas)
- Verslag van de activiteiten van de FOZ.
- Een update met juridisch nieuws.

Ik weet natuurlijk niet van iedereen hoe het u vergaan is in de 1e helft van het jaar, 
maar mijn gevoel in algemene zin is dat we goed op weg zijn.

Goed op weg als het gaat over de aantrekkende economie.
Goed op weg als het gaat over de samenwerking met de lokale overheid.
Goed op weg als we kijken naar de opkomst op onze bijeenkomsten.
Goed op weg als we kijken naar de stemming en sfeer op onze bijeenkomsten.

Kortom, genoeg reden om positief te zijn .

Ik wil u veel leesplezier toewensen en indien van toepassing ook een hele prettige 
vakantie.

Frans Vink
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want hygiëne staat gelijk aan minder bacteriën en dus minder 
ziekteverzuim in uw organisatie.
 
Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij ABEL is een kleinschalig 
bedrijf, u zult dus altijd contact hebben met uw eigen glazen-
wasser en direct kunnen overleggen of afspraken maken. De 
glazenwasser komt altijd persoonlijk bij u langs om situaties 
te bekijken alvorens er een prijsindicatie gegeven word. Zo 
weet u dat u dus nooit teveel betaald omdat er een inschatting 
gemaakt word

Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij ABEL

Oosteinde 11h73 
2841 AA Moordrecht
06-23760058 en 06-46723538

info@glazenwasserijabel.nl
schoonmaak@glazenwasserijabel.nl

Eigenaren:
Ron Schoenmaker 06-46723538
info@glazenwasserijabel.nl
Elvira van Kersen 06-23760058
schoonmaak@glazenwasserijabel.nl

www.glazenwasserijabel.nl

Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij ABEL heeft al meer dan 
20 jaar ervaring op het gebied van schoonmaakwerkzaamhe-
den en glasbewassing. 
Of u nou op zoek bent naar een schoonmaakster voor uw kan-
toor, bedrijfspand of showroom of naar een glazenwasser dan 
bent u bij ons aan het juiste adres. 
Wij zijn een kleinschalig bedrijf waardoor u altijd persoonlijk 
contact heeft met uw schoonmaakster/glazenwasser. 
Altijd een bekend en vertrouwd gezicht over de vloer welke 
weet wat u van hem/haar verwacht
 
Wij streven ernaar om “onzichtbaar” te zijn, ons werk te doen 
zonder dat uw organisatie er hinder van merkt.
Zo werken wij ook in de avond- en weekend uren. Met als 
eindresultaat een perfect schone en hygiënische werkom-
geving. Hygiëne staat op nr. 1 bij Schoonmaakbedrijf ABEL, 

E ven voorstellen . . . . .

Dance Factory
Meester Lallemanstraat 1
2841 CA  MOORDRECHT
Tel.: 06 – 27238397
e-mail: info@dance-factory.nl

Verstoep Timmerwerken
Koningin Julianastraat 85
2841 VP  MOORDRECHT
Tel.: 06 – 25012283
e-mail: info@verstoep-timmerwerken.nl

Eigenaar: De heer D. Feer

www.dance-factory.nl

Eigenaar: De heer M. Verstoep

www.verstoep-timmerwerken.nl

N ieuwe leden

Tijdens de algemene ledenvergadering is het besluit genomen 
om de contributienota’s met ingang van 1 januari 2016 digitaal 
te versturen.
De contributienota zal verstuurd worden naar het op ons 
bekende e-mail adres.

Wanneer het e-mail adres voor digitale facturen anders is, dan 
kunt u ons dit laten weten op info@ovm-moordrecht.nl

Mocht u de contributienota toch liever per post blijven 
ontvangen dan horen wij dit graag van u!

Digitale facturering contributienota’s
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F oto impressie Stoere Ondernemersavond

Elvira van Kersen van schoonmaakbedrijf Abel 
is de winnares
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Op donderdag 21 mei waren de Moordrechtse ondernemers 
uitgenodigd voor een kennismaking bij Activiteiten Centrum De 
Schakel, gevestigd aan het Oosteinde.

De Gemiva-SVG groep is een instelling in Zuid-Holland die 
ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen die door een 
handicap, chronische ziekte of andere beperking, zorg of bege-
leiding nodig hebben.
Gemiva-SVG telt in totaal 4.500 cliënten, 2.500 medewerkers en 
1.500 vrijwilligers.

Moordrecht kent maar liefst 4 locaties van de Gemiva-SVG 
Groep;
- Activiteiten Centrum De Schakel
- Woonlocatie Land voor Water
- Zorg- en Kinderboerderij De Krom
- Woonlocatie Westeinde

Daarnaast bieden zij ook ambulante zorg aan huis. Mensen die 
van deze zorg gebruik maken, worden niet opgenomen, wonen 
veelal zelfstandig, maar hebben wel op een bepaalde manier 
zorg nodig. Men levert dagbesteding op maat, ter ontspanning 
en ter bevordering van vaardigheden van de cliënten.
Maar niet alleen voor de cliënten, ook voor bezoekers is er van 
alles te beleven. Zo kweekt en verkoopt Gemiva-SVG bijvoor-
beeld producten (groenten en bloemen) uit eigen tuin. En bin-
nenkort kan men er ook terecht voor een kopje thee of koffie of 
een potje jeu de boules. 

Op een relatief ‘klein’ dorp als Moordrecht, is de Gemiva-SVG 
groep dan ook goed vertegenwoordigd. Meedoen aan de 
samenleving, en daar een bijdrage aan leveren, vindt men dan 
ook heel belangrijk! Een goede reden om óók de Moordrechtse 
ondernemers eens kennis te laten maken met de diverse moge-
lijkheden die in eigen dorp worden geboden.

B edrijvenborrel bij AC De Schakel, Gemiva-SVG Groep

Waar kan men aan denken?
- Vergaderarrangementen in De Schakel
- Bedrijfsfeest houden
- Kopieershop
- Relatiegeschenken van papier en keramiek
- Dossiervernietiging en afvoer
- Mailings, drukwerk en PR-materiaal
- Inpakken, ompakken en montagewerkzaamheden
- Groenvoorziening 
- Catering (op locatie)
- Gebruik maken van bedrijfskundige expertise zoals 
                BHV, Stage/Werkbegeleiding, ARBO, Verzuimbegelei                     
 ding en coaching

Locatiemanagers Helene Dronkert en Stan Handgraaf hebben in 
hun presentie een goed beeld gegeven van de mogelijkheden 
van Gemiva-SVG Groep en de toegevoegde waarde hiervan voor 
zowel inwoners, als ondernemers in Moordrecht. De onderne-
mers waren dan ook zeer verrast door het enorme aanbod.

De catering van deze avond werd verzorgd door kok Eric-Jan, sa-
men met vier cliënten van serviceteam Moordrecht. Zij serveer-
den hun gasten een mooi voorjaarsmenu van asperges met zalm 
of een speciaal broodje hamburger, met als afsluiter een heerlijk 
ijsdessert met verse aardbeien.  

Bent u in de buurt, loop dan eens binnen bij AC De Schakel. Het 
is beslist een bezoek waard.
Voor meer informatie over ondersteuning voor ondernemers, 
neemt u contact op met locatiemanager  Helene Dronkert, op 
nummer 0182 37 84 55.
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Opzeggingsperikelen

Door: Pellicaan Advocaten N.V.

U gaat voor uw onderneming een huurovereenkomst aan, inclusief 
verlengingsoptie. Maar dan verandert de situatie: u kunt de huur 
niet meer opbrengen, er komt ergens anders een interessantere 
locatie vrij, u wilt verhuizen of de buurt verandert. U wilt van de 
huurovereenkomst af, maar dan komt u erachter dat u dat niet op 
korte termijn kunt doen. Dergelijke situaties komen regelmatig voor. 
Ook het niet of onjuist opzeggen kan grote gevolgen hebben.

De systematiek
Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte bevat doorgaans een eer-
ste huurperiode en vervolgens een optionele volgende huurperiode. 
De duur van die huurperiodes is mede afhankelijk van het toepas-
selijke huurregime. In veel gevallen zal de eerste huurperiode vijf jaar 
zijn, met vervolgens een verlenging van nog eens vijf jaar. Daarna zijn 
partijen (in alle gevallen) vrij in het bepalen van eventuele vervolgpe-
riodes.

De huurovereenkomst moet doorgaans worden opgezegd om deze te 
laten eindigen. Hoe dat moet gebeuren, hangt onder meer af van de 
duur van de verschillende huur-periodes. In principe kan alleen tegen 
het eind van een huurperiode worden opgezegd, met in achtneming 
van een opzeggingstermijn.1  Die opzeggingstermijn is in veel gevallen 
één jaar. Er zijn dus maar een beperkt aantal opzeggingsmomenten 
en de opzegging moet dan ook nog eens tijdig worden gedaan.

Opzegging
Een huurovereenkomst die voor een bepaalde periode wordt 
aangegaan eindigt dus niet vanzelf na verloop van die periode. Dat 
betekent dat de huurovereenkomst in de regel wordt verlengd, tenzij 
tijdig wordt opgezegd. Dit betekent dat de opzeggende partij (veelal 
de huurder) zelf tot actie moet overgaan en zicht moet hebben op 
de mogelijke opzeggingsmomenten. Dit ging fout in een recente 
uitspraak van Hof Amsterdam.2  De bestuurder in kwestie (een 
voormalig Olympisch ruiter) vergat de huurovereenkomst van de B.V. 

op te zeggen. Omdat de B.V. vervolgens geen verhaal bood, moest de 
bestuurder persoonlijk (een groot deel van) de doorlopende huurter-
mijnen aan de verhuurder betalen. Het vergeten op te zeggen kwam 
de bestuurder dus duur te staan.

Maar ook als er wel wordt opgezegd, levert het moment van opzeg-
ging regelmatig problemen op. Deze problematiek speelde onder 
meer in een andere uitspraak van Hof Amsterdam.3 Huurder had na-
melijk de huurovereenkomst wel opgezegd, maar zonder de contrac-
tuele opzegtermijn van zes maanden in acht te nemen. De verhuurder 
interpreteert de onjuiste opzegging, volgens het Hof terecht, als een 
opzegging tegen de eerst mogelijke datum, en die lag twee jaar later 
dan huurder eigenlijk voor ogen had.

Onder omstandigheden kan de redelijkheid en billijkheid een rol 
spelen bij een te late opzegging, maar uit een recente uitspraak van 
wederom Hof Amsterdam 4 is gebleken dat daar zeer terughoudend 
gebruik van mag worden gemaakt . In het betreffende geval was één 
maand te laat opgezegd, maar zowel de kantonrechter als het Hof 
oordeelde dat daardoor een nieuwe huurperiode van vijf jaar was 
gaan lopen.

Enkele tips
Het niet of te laat opzeggen kan dus grote gevolgen hebben voor uw 
onderneming (u zit vast aan een nieuwe huurperiode) of zelfs voor u 
persoonlijk (u bent als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de 
niet betaalde huurtermijnen). Let er bij het sluiten van de huurover-
eenkomst dus op hoe de opzeggingsmogelijkheden zijn geregeld, hoe 
moet worden opgezegd en welk huurregime op de huurovereenkomst 
van toepassing is. En de belangrijkste tip:  Agendeer de uiterste 
termijn waarop de huurovereenkomst moet worden opgezegd en 
doe hetzelfde bij een verlenging van de huurperiode. Op die manier 
voorkomt u dat u in een ongewenste positie komt die grote gevolgen 
heeft voor u en/of uw onderneming.

Twijfelt u over het moment van opzegging, het toepasselijke huur-
regime of over hoe te handelen bij een te late opzegging, neem dan 
contact met mij op via 088-6272287
of via xander.alders@pellicaan.nl.

Juridisch nieuws

1 Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd moet aan de hand van de huurovereen-  
komst, de wet en/of rechtspraak de wijze van opzegging worden bepaald.
2 Hof Amsterdam 3 juni 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2452.

3 Hof Amsterdam 11 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:414.
4 Hof Amsterdam 26 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3544.

Zoals in de nieuwsbrief van december 2014 al is aangegeven hebben 
we vanuit de FOZ handen en voeten geprobeerd te geven aan het 
opstellen van een groslijst. Met als doel dat de lokale overheid bij het 
uitbesteden van werk of inkopen van producten en diensten zo veel 
mogelijk gebruik maakt van lokale ondernemers. Op 11 maart 2015 
heeft de gemeente nogmaals toelichting gegeven op hun aanbeste-
dingsbeleid aan diverse geïnteresseerde ondernemers. Tevens is op 
dat moment een 1e aanzet voor een groslijst door de gemeente aan 
de FOZ overhandigd. Inmiddels heeft u allen de gelegenheid gehad 
uw bedrijf op die lijst te presenteren en hebben wij de lijst samenge-
voegd met die van de VION en OKZM om te komen tot 1 groslijst voor 
heel Zuidplas.

De lijst hebben wij aangeleverd bij de gemeente en daarna heb-
ben we op 25 juni nogmaals overleg gehad bij de gemeente om te 
bespreken op welke wijze er een bruikbaar systeem op te zetten is dat 

gebruiksvriendelijk, open en toegankelijk is zodat dit ook daadwerke-
lijk gebruikt zal gaan worden.
Gemeente is momenteel bezig met het herformuleren van het aan-
bestedingsbeleid in verband met te wijzigen Europese regelgeving 
hierover in juni 2016. Het is de bedoeling dat de groslijst daar ook 
onderdeel van zal gaan uitmaken. Gemeente heeft toegezegd een 
voorstel te doen om te komen tot een eenduidige procedure waarin 
duidelijk wordt hoe je op een groslijst komt, welke eisen je dan aan 
moet voldoen en wanneer je hier tijdelijk af zou kunnen worden 
gehaald. Verschillende gemeenten hebben hier al veel ervaring mee 
opgedaan en ze zullen die ervaring daarin ook gaan meenemen.

Ons gevoel is dat er zeker bereidwillig aan gewerkt wordt en dat het 
voor de wethouder een speerpunt is geworden om dit als verbete-
ring in de organisatie door te voeren. Wij zijn dus hoopvol gestemd, 
blijven de voortgang bewaken en houden u op de hoogte.

FOZ nieuws


