SCHOONMAKEN?

GoedeZaken
AGENDA
26 augustus
Summer BBQ 2016!
Young MKB-Haarlem en
Netwerk 023
Tijd: 17:30 tot 22:00 uur
Locatie: Eethuis Nurks te Haarlem
Meer info:
www.youngmkbhaarlem.nl
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Netwerk Golf Trophy 2016 Scheiden en schulden: moet ik

meebetalen aan de schuld van
mijn ex-partner?

29 augustus
Beach Borrel
Kennemer Business
Tijd: 15:30 tot 20:00 uur
Locatie:
San Blas, Bloemendaal aan zee
Meer info:
www.kennemerbusiness.nl

Tijdens de scheiding moeten de
schulden ook worden verdeeld. Vaak
speelt de vraag: moet ik meebetalen
aan de schuld van mijn ex-partner?
Of: mijn ex-partner komt de afspraken niet na en lost zijn/haar deel van
de schuld niet af, wat kan ik doen?

1 september
Brainstorm cluster Zakelijke
Dienstverlening binnen OV IJmond
OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Witte Theater
Kanaalstraat 257, IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl
6 september
Bedrijfsbezoek/borrel IJmuiden
bij KNRM
OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: KNRM, Haringkade 2,
IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl
13 september
MKB Masterclass Cybersecurity
MKB Haarlem
Tijd: 15:30 tot 18:00 uur
Locatie: Nog niet bekend
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
13 september
Netwerk- & Mosselparty
Meerbusiness Haarlemmermeer
Tijd: 17:00 tot 21:00 uur
Locatie:
Bar- Steakhouse d’ Oude Molen
Nieuw Vennep.
Meer info: www.haarlemmermeer.
meerbusiness.nl
17 september
Jubileumfeest 40 jaar
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: vanaf 20:00
Locatie: Hotel de Beurs Hoofddorp
Meer info:
www. ondernemendhoofddorp.nl
19 september
Nieuw! Nu ook in IJmuiden!
Talkshow NV Velsen
o.l.v. Jaap Sluis
Tijd: 16:30 tot 19:00 uur
Locatie: Het Witte Theater
Kanaalstraat 257 IJmuiden
Info en inschrijven:
www.wittetheater.nl/nv-velsen

Anton Bouman (links) en Fred Postma, organisatoren van Golf Trophy.
De eerste editie van de Netwerk Golf
Trophy wordt verspeeld op maandag
24 oktober. Het golfevenement op de
Houtrak is bedoeld voor zowel leden
van businessclubs in de regio Kennemerland als voor ondernemers die
niet aan een netwerkclub verbonden
zijn. Omdat, volgens de organisatoren Anton Bouman en Fred Postma,
‘golf bij uitstek de sport is om op een
andere manier met collega-ondernemers en relaties kennis te maken’.
Het idee voor het nieuwe golftoernooi ontstond tijdens de afgelopen
edities van de Kennemer Bedrijven
Golf Competitie, eveneens georganiseer door het tweetal Bouman en
Postma. “We hebben in onze regio
veel netwerkclubs en netwerkorganisaties. Die hebben vaak ook hun
eigen golftoernooien. Helemaal niets
mis mee natuurlijk. Wij ontvingen
echter signalen dat het leuk zou zijn
om ook met ondernemers van andere
organisaties een balletje te slaan. Er
bestaat volgens ons ene duidelijke
behoefte aan een dergelijk gemengd
golfevenement. Omdat de Houtrak
dit jaar twintig jaar bestaat leek het
ons logisch om de eerste editie van de
Netwerk Golf Trophy op deze baan te
organiseren.

Vriendelijke baan
Inmiddels hebben Fred Postma en
Anton Bouman ruim twintig netwerkclubs en organisaties uit Kennemerland aangeschreven met het verzoek
hun leden te attenderen op het nieuwe golftoernooi. De kosten bedragen
€75,- per deelnemer. Dat bedrag is
inclusief greenfee, lunchpakket, fraaie
prijzentafel en aangeklede borrel na
afloop. Even een vraagje voor de golfers met een wat hogere handicap. De
Houtrak, is dat niet een zeer moeilijke
baan om te lopen? Anton Bouman:
“Het tegendeel is juist het geval. Eén
dag in de week zijn twintig vrijwilligers
bezig om de bosschages kort te houden, zodat spelers geen overbodige
tijd kwijt zijn naar het zoeken van hun
bal. Vroeger had de baan inderdaad
vrij smalle fairways, tegenwoordig zijn
ze heel breed. Het wordt zonder meer
een mooie golfdag.”
Inschrijven kan tot 11 oktober via
agbouman@planet.nl. Bellen mag
ook via 06-53236008. Uitslagen plus
foto van de prijswinnaars worden
gepubliceerd in de editie van Goede
Zaken van Haarlems Dagblad/
IJmuider Courant.

Als je in gemeenschap van goederen
bent getrouwd, dan zijn alle bezittingen en schulden gezamenlijk en zijn
beide partners aansprakelijk voor de
schulden. In geval van huwelijkse
voorwaarden kan dit anders zijn.
Hieronder worden de vijf meest voorkomende vragen onder elkaar gezet:
1. Voor welke schulden ben ik aansprakelijk?
Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan ben je aansprakelijk voor eigen schulden
maar ook voor de schulden van je
ex, zelfs als deze vóór het huwelijk
zijn aangegaan of als je niet bekend
was met de schuld.
2. Wie is aansprakelijk voor de schuld?
Beide partners zijn aansprakelijk,
alleen in zeer bijzondere situaties
kan dit anders zijn.
3. Bij wie kan de schuldeiser zijn schuld
opeisen?
Als je tijdens de scheiding afspraken hebt gemaakt over de schuld
en de aflossing, hoeft een schuldeiser daar geen rekening mee te
houden. Als je ex-partner weigert
te betalen, kunnen de schuldeisers
jou alsnog erop aanspreken.
4. Mogen wij afwijken van de wettelijke
verdeling bij helfte?
Kijk uit wanneer de schulden volledig aan de ander worden toegedeeld, terwijl jullie samen aanspra-

Amy Lamme
kelijk zijn. De fiscus kan dit zien als
een schenking en dan kan je een
aanslag verwachten.
5. Wij zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, ben ik aansprakelijk
voor de schuld van mijn partner?
Het kan voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld voor schulden
van je ex-partner. Dit is afhankelijk
van de inhoud van de huwelijkse
voorwaarden.
Laat je goed adviseren over de schulden van je ex-partner. Heb je andere
vragen over schulden en scheiden,
huwelijkse voorwaarden of zaken
rondom een scheiding, kom dan
langs op de:

Dag van de Scheiding
9 september 2016
(09:00-17:00 uur)
gratis advies gesprek.
Köster Advocaten N.V.
Amy Lamme
Praktijkgroep Familierecht
(tijdelijke vestiging: Stationsplein 80,
5e etage, Haarlem)
www.kadv.nl

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

‘Noodweer
voor winkeliers’
Informatiebijeenkomst
8 september 2016
In hoeverre mag je als ondernemer
jezelf beschermen tegen mogelijke
criminaliteit? En wanneer is er sprake
van noodweer of noodweerexces?
Kom naar onze informatiebijeenkomst
en kom alles te weten over dit onderwerp.

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

bedrijf uit Noord-Holland, met name
winkeliers en uitbaters van horecabedrijven.
Wanneer
8 september 2016
Waar?
Jansstraat 81, Haarlem, zaal A
Programma

Doel
Aan het einde van de bijeenkomst
weten de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf wat het begrip
‘noodweer’ inhoudt.

16.00 - 16.30 uur Inloop
16.30 uur
Welkomstwoord
16.35 uur
Introductie Openbaar
Ministerie, rechtbank
16.40 uur
College door rechter:
wat is noodweer?
17.00 uur
Forumgesprek/vragen
stellen o.l.v. gespreksleider
18.00 uur
Hapje en drankje
18.30 uur
Afsluiting

Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers uit het midden- en klein-

Aanmelden
Vragen en aanmelden kan via
wvdr.rb-nho@rechtspraak.nl.

