GoedeZaken
AGENDA
23 april
Societeit Vereeniging
SOTALKS: Ferry Mingelen
Gespreksleider: Frénk van der
Linden
Tijd: 19.30 uur tot: 22.30 uur
Locatie: Zijlweg 1, Haarlem
Voor meer info:
societeitvereeniging.nl/sotalks

23 april
Haarlemse makers:
durf mee te experimenteren! en zet
samen met makers, ondernemers,
instellingen, Onderwijs en
gemeente, Haarlem als `makers-stad’
duurzaam op de kaart. Gemeente
Haarlem nodigt jou uit om als maker,
ondernemer, onderwijsinstelling,
ambetnaar en/of burger mee
te ontwerpen aan een nieuw
ecosysteem.
Tijd: 09.00-17.00 uur.
Locatie: Maak Haarlem, Oudeweg 93
- Haarlem.
Meer informatie: bel dan met Peggy
Dieters: 06-53728367
Of mail naar evossen@haarlem.nl
24 april
Koninklijke HFC sponsorborrel
GastsprekerKim Kötter
Fotomodel, presentator en
ondernemer
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid? Mail
dan naar bob@witjas.nl
o.v.v.firmanaam, e-mail adres
28 april-26 oktober
Business & Golf Zandvoort
Bedrijven Competitie
Kijk op de site voor meer info
www.opengolfzandvoort.nl
Voor aanmelden:
Administratie@OpenGolfZandvoort.nl
of bel 023-5715743

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

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

2015?

MEER WETEN?

mail dan naar
goedezaken@hollandmediacombinatie.nl
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Veil je wagenpark Bank aansprakelijk

voor schade renteswap

Wat is een renteswap?
Een renteswap is een beleggingsinstrument, waarmee renterisico’s afgedekt kunnen worden. Een lening met
een variabele rente heeft bijvoorbeeld als risico dat de rente gaat stijgen. In het ergste geval kan de rente
dan niet meer betaald worden. Om
dit risico af te dekken is het mogelijk
om een renteswap te sluiten.

23 april
Event: Wearables
Netwerk023
Gastspreker: Joost Plattel
Data Strategist en specialist
op het gebied van wearables.
Tijd:18.00-21.00 uur
Kijk voor meer infom op:
netwerk023.nl/events/
23 april
OV IJmond ledenlunch
Gastspreker:
Sybrand van Haersma Buma,
fractievoorzitter van het CDA
in de Tweede Kamer.
Tijd 11.45-14.00 uur
Het Strandhuis te Wijk aan Zee
Info: www.ovijmond.nl

KUNST- EN CULTUURPRIJS
DE OLIFANT

Patricia Vochteloo

Bedrijven kunnen een behoorlijk
bedrag besparen op de leasekosten
van hun wagenpark door meerdere
leasemaatschappijen te laten bieden
op nieuwe leasecontracten.

Het landelijk opererende bedrijf De
Leaseveiling heeft daarom een systeem ontwikkeld waarbij leasemaatschappijen tegen elkaar onderbieden op een leasecontract. ‘Op deze
wijze brengen we niet alleen vraag
en aanbod bij elkaar’, vertelt Patricia
Vochteloo van De Leaseveiling, ‘maar
kun je ook een scherpe prijs krijgen,
zonder concessies te doen aan voorwaarden en service. Daarbij is het
van belang dat je appels met appels
vergelijkt. Er zijn allerlei zaken die
invloed hebben op de hoogte van
het leasebedrag. Daarom starten we
met een goede inventarisatie van de
wensen en eisen met betrekking tot
het wagenpark. Anders krijg je een
prijsverschil doordat, bijvoorbeeld,
de verzekeringsvoorwaarden verschillend zijn.’
De Leaseveiling startte in september 2011 en heeft sindsdien tweeduizend veilingen gehouden, voor
wagenparken van 1 tot 120 auto´s.
De Leaseveiling is een onafhanke-

lijke partij, die aanvragen uitzet bij
zo’n twintig leasemaatschappijen.
Daarnaast adviseert De Leaseveiling
bedrijven om tot passende keuzes
te komen. Vochteloo: ‘zo hadden we
een klant die twijfelde over een elektrische auto. Wij wisten dat hij in het
centrum van een grote stad woonde,
waar geen laadpaal aanwezig was…
Daar had hij zelf nog niet bij stilgestaan. Of denk aan een leasemaatschappij die maandelijks uitgebreide
overzichten verstuurt. Heb je één
auto, dan heb je daar waarschijnlijk
geen behoefte aan. Maar je betaalt er
indirect wel voor.’
´Per auto kun je twee- tot drieduizend euro per jaar besparen. We hebben voor een klant met een wagenpark van 100 auto´s een besparing
gerealiseerd van maar liefst 750.000
euro op het totale wagenpark. Overigens is dit het laatste jaar waarin
bedrijven kunnen genieten van de
gunstige bijtellingsregeling, terwijl
die nog wel geldt voor de hele contractperiode. Dat voordeel valt na dit
jaar weg. Dus het is nu de perfecte
tijd om aandacht te besteden aan de
leasecontracten.´
www.leaseveiling.nl

Autotestdag wordt echte
netwerkdag
Maandag 18 mei organiseert Kennemer Business zakennetwerk voor de
elfde keer de Autotestdag. Minimaal
17 ondernemers en directeuren rijden
(met hun introducés) een dag lang in
gloednieuwe personenauto’s, nieuwe
en new-design modellen.

Het assortiment varieert van de Citroën Cactus tot en met de Mercedes
-Benz CLA-Klasse Shooting Brake en
van de hybride Audi A3 e-ton tot en
met de Jaguar F-Type Coupé. Een
compleet overzicht staat op de website www.kennemerautotestdag.nl.
Mogelijk zijn er vandaag nog plek-

ken voor een of meer testrijders beschikbaar.
De testrijders, hun introducés en de
autodealers treffen elkaar op drie
momenten van de dag op prachtige
gastlocaties. Ze hebben een koffiebreak bij een horecabedrijf (bij mooi
weer aan het strand). Ze komen
samen voor de Wissellunch in het
ondernemersrestaurant van Crown
Business Center in de Haarlemse
Waarderpolder. En tenslotte komen
ze allemaal voor de Photoshoot en
de Open Lenteborrel (150 gasten)
naar Buitenplaats Beeckestijn in

En vaak zit de bank daar tussen.
Maar als de rente dan niet stijgt en
de kosten wel doorlopen, wordt het
vaak een erg dure grap. Daar wordt
intussen veel over geklaagd en vaak
terecht.
Rechtbank Oost-Brabant van
4 maart 2015
Een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant biedt een mooi
voorbeeld van de manier, waarop dit
soort contracten in de praktijk werd
verkocht.
Een klant van de Rabobank vond dat
hij onvoldoende was voorgelicht. En
toen werd het interessant; de bank
kon niet goed duidelijk maken hoe
de klant was voorgelicht!
De bank kreeg er behoorlijk van langs.
De rechtbank vond dat de bank:
•	de plicht had om de klant in duidelijke bewoordingen te informeren
over de risico’s;
•	er zelfs rekening mee moest houden dat de klant de stukken niet
goed zou lezen of niet goed zou
nadenken over de gevolgen (!);
•	er niet van uit mocht gaan dat de
klant daadwerkelijk op de hoogte
was van specifieke risico’s als die
niet uitdrukkelijk in het contract
waren vermeld;
•	niet kon aantonen welke brochu-

Jan Koekkoek

res de klant ontvangen had;
•	de klant ten onrechte in de mond
was gelegd dat hij een bepaalde
rentevisie had, want de bank had
zelf aangegeven dat men daar
geen zinnige voorspelling over
kon doen.
Slot
Het zal mij benieuwen of hoger beroep wordt ingesteld. Het aantal procedures over dit onderwerp neemt
hand over hand toe en de belangen
zijn vaak groot, dus het zou mij niet
verbazen. Als advocaten ondernemingsrecht hebben wij er intussen
na de woekerpolis weer een specialisme bij!
Jan Koekkoek,
Partner ondernemingsrecht
Köster Advocaten N.V. te Haarlem
www.kadv.nl

Velsen-Zuid. De Autotestdag is daarmee de enige ‘mobiele netwerkdag’
voor zakenmensen in de regio, mogelijk gemaakt door de autodealers.
De combinatie van deelnemers, programma en gastlocaties maakt het
mogelijk om in een ongedwongen
sfeer auto’s te bekijken en zakelijk te
netwerken.
www.kennemerautotestdag.nl

Creatief ondernemer Kim Aukema mocht in
2014 in een Fiat 500 cabrio van Koene Auto
rijden

