GoedeZaken
AGENDA
21 januari
Ondernemersvereniging
Spaarndam e.o.
Bedrijfsbezoek
Tijd: 18:00 tot: 20:00
Locatie: Lageweg 1 b,
2064 KZ Spaarndam
www.ondernemersspaarndam.nl
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NPSP spin-off in Haarlem

22 januari
Businesslounge
Netwerk BtB en MeerBusiness
Aanvang : 17.00 uur
Locatie : Restaurant de Crown,
A.Hofmanweg 5a te Haarlem
www.netwerkbtb.nl/agenda
22 januari
Nieuwjaarsborrel
Young MKB Haarlem&Netwerk023
Aanvang: vanaf 19:00
Locatie: de Toneelschuur.
www.youngmkbhaarlem.nl
26 januari
Meat & Greet wintereditie
Mini-workshop netwerken
+ Speeddating + Etentje
Restaurant Hout, Haarlem
www.kennemerbusiness.nl/
meatengreet
26 januari
Ondernemend Hoofddorp
Nieuwjaarsreceptie
Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Papa’s Beach House
IJweg 961, 2131 LV Hoofddorp
ondernemendhoofdddorp.nl
28 januari
Meerbusiness
Haarlemmermeer & Schiphol
‘Ondernemers kunnen spreken
met Mark Rutte’
Locatie: Studio Aalsmeer
Vanaf 13.30 uur
Haarlemmermeer.meerbusiness.nl
30 januari
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Paul Jansen
Chef politieke redactie Telegraaf
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar
sponsorcommissie@konhfc.nl
o.v.v.firmanaam, e-mail adres

COLOFON
Goede Zaken Commerciële uitgave
van Haarlems Dagblad & IJmuider
Courant
In samenwerking met de partners
Horlings Accountants en
belastingadviseurs
Kamer van Koophandel
Köster Advocaten
Bedrijf&Samenleving
Haarlem en omstreken
Pro-Act IT

Winter, hardlopen en letselschade
Niels Haarbosch, Erwin de Vlugt en Robert de Vries. ( foto van merel@woodwork)

Niels Haarbosch is één van de oprichters van het bedrijf NPSP. NPSP
maakt duurzame vezelversterkte
kunststoffen voor de bouw, design,
mobiliteit en sport. Een bekend product is de rood-witte ANWB fietspaddenstoel. Inmiddels heeft Niels
Haarbosch NPSP verlaten. Met twee
compagnons start hij de nieuwe onderneming HB | 3D in MAAK Haarlem
in de Waarderpolder. “We gebruiken
soortgelijke duurzame materialen
als bij NPSP, alleen via 3D printen,
een nieuw proces dus.”

Toen de crisis begon, ging NPSP samen met een ander bedrijf verder in
Werkendam. Niels Haarbosch keert
samen met NPSP compagnon Robert
van der Vliet, terug naar Haarlem. “wij
zijn meer van het innovatieve. We zijn
momenteel bezig met het ontwikkelen van een op 3D printen gebaseerd
concept om met duurzame composieten producten te vervaardigen
waarbij de fase van de mal helemaal
wordt overgeslagen. Het sluit aan bij
de hedendaagse wens van de consument die customized bediend wil
worden. Nu rijden we allemaal nog in
hetzelfde model van een automerk,
maar over enige tijd kan iemand via
3D printen persoonlijke wensen laten
aanbrengen. Vierkante koplampen in

plaats van langwerpige om maar iets
te noemen. Of wisselende gevels van
gebouwen door het gebruik van verschillende vormen gevelelementen.”
Niels Haarbosch ziet grote mogelijkheden dankzij de 3D print technologie. Dat juist voor MAAK Haarlem als
nieuwe vestigingsplek werd gekozen
is geen toeval legt hij uit. “We konden
er een passende ruimte voor een redelijke prijs in een ideale omgeving
huren. Iedereen is daar bezig met 3D
printen, nieuwe materialen en producten. Dat levert per definitie goede
buren op en een juiste omgeving om
klanten te vinden. Momenteel zitten we nog in de ontwikkelfase, dat
duurt zeker nog tot het einde van dit
jaar. Mijn compagnon Erwin de Vlugt
is tevens werkzaam bij de TU Delft en
beschikt over een netwerk van jonge
creatieve ontwikkelaars. Kennis ontwikkelen doe je namelijk niet alleen.
We zijn een soort ‘Willie Wortels’,
maar wel met een gedegen achtergrond. Inmiddels hebben we een robot aangekocht, dat is de basis voor
het nieuwe maakproces. In de grote
hal van MAAK Haarlem wordt onze
grote 3D printer geplaatst. Met een
korte doorlooptijd snel een product
fabriceren, van boten tot bushokjes.
We zijn nu druk bezig dat mogelijk te
maken.”

Volg ons ook op

Wandel- of hardloopevenementen;
aansprakelijkheid van de deelnemer
Wat is het geval bij georganiseerde
hardloop- of wandelevenementen?
Kunnen deelnemers in geval van een
ongeval de organisatie aanspreken?
Bij een hardloopevenement is sprake
van een zogenoemde sport- of spelsituatie waarbij een onrechtmatige
daad, en daarmee de plicht om schade te vergoeden, minder snel wordt
aangenomen. Deelnemers aan een
wedstrijd zijn niet snel jegens elkaar
aansprakelijk. Als een hardloper tegen een andere loper aanbotst, dan
is er risicoaanvaarding. Het wordt
anders als de dader een andere deelnemer met opzet omver duwt. Dan is
de dader aansprakelijk op grond van
onrechtmatige daad.

Bij een hardloopevenement zijn
meestal toeschouwers. Zij nemen
niet aan de wedstrijd deel, maar wonen deze wel ‘bewust’ bij en daarom
geldt voor toeschouwers ook een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel.
Als een hardloper valt en daardoor
een toeschouwer gewond raakt, dan
is de loper niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid van de
organisator
Van belang is ook de rol van de organisator van wandel- en hardloopevenementen. Deze kan aansprakelijk
zijn ten opzichte van de deelnemers.
De hoofdregel is dat wanneer onoplettendheid of onvoorzichtigheid te
verwachten is, de organisator veiligheidsmaatregelen moet treffen om
schade bij deelnemers en toeschouwers te voorkomen, of in ieder geval
de gevolgen daarvan zoveel mogelijk
te beperken.

Het niet waarschuwen van deelnemers voor de mogelijke gevaren
brengt met zich mee dat ook letsel
dat buiten de normale lijn van de
verwachtingen ligt aan de organisator wordt toegerekend. Anders
gezegd: niet waarschuwen leidt tot
aansprakelijkheid van de organisator.
Een organisator moet goede deelnemersvoorwaarden opstellen. Hij kan
daarin zijn aansprakelijkheid beperken (maar niet uitsluiten) en voorts
deelnemers wijzen op eventuele gezondheidsrisico’s. Maar bovenal doet
de organisator er goed aan om deelnemers extra te waarschuwen waar
maar enige kans op risico’s bestaat.
Praktijkgroep Sportrecht
Rutger Middendorf
www.kadv.nl

MEAT & GREET WINTEREDITIE BIJ HOUT

HAARLEMSE
ONDERNEMERS PRIJS 2015
Rutger Middendorf (Köster Advocaten) en Marieta Telman (Pasmatch Personeelsdiensten).
Foto: René Vervloet.

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu

Hardlopen is niet seizoensgebonden.
Ook in de winter vinden veel hardloopevenementen plaats. Probleem in
de winter is echter de zichtbaarheid.
Het is donker en een ongeluk zit in
een klein hoekje.

Elke ondernemer en directeur moet
zakelijk netwerken. Dat kan op heel
veel momenten en plekken, maar
hoe kies je de beste? Meat & Greet is
een succesvolle manier om nieuwe
businesscontacten leggen. Informeel, kleinschalig en effectief. Een
miniworkshop netwerken (hoe kun
je het doen?) + speeddating (ik moet
het dan ook doen!) + etentje (voor

de afronding). Voor ondernemers
en directeuren van bedrijven in de
regio Kennemerland. Een initiatief
van Wendy Wijnberg (Pasmatch) en
Rob Wieleman (Kennemer Business).
Maandag 26 januari bij Restaurant
Hout, Haarlem. Meer informatie en
(verplicht) aanmelden via
www.kennemerbusiness.nl/evenementen.

