GoedeZaken
AGENDA
20 september
Haarlemse Prinsjesdag Lunch
Kennemer Business
Tijd: 11:30 tot 14:30 uur
Locatie: Lichtfabriek
Meer info:
www.kennemerbusiness.nl
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Ondernemende studenten Voor wie is de opbrengst

van verpande zaken?

20 september
Bijeenkomst met spreker
Sandy Wenderhold
Haarlemse Ondernemers Societeit
Tijd: 16:30 tot 21:00 uur
Locatie: Seinwezen
Kinderhuissingel 1 Haarlem
Meet info:
www.hos-haarlem.nl
22 september
Business Lounge BtB
Aanvang: 17.00 uur
Locatie: Jopen proeflokaal Haarlem
Voor info: www.netwerkbtb.nl
26 september
NV Haarlem
Talkshow
Tijd: 16:30 tot 19:00 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Entree is gratis,
aanmelden is verplicht.
Meer info: www.nv-haarlem.nl
29 september
BitterBallenBorrel
Crown Business Center
Tijd: 17:00 tot 20:00 uur
Locatie: A. Hofmanweg 5A Haarlem
Meer info: www.crown-bc.nl
30 september
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker:
Prof. Dr. Casper van Eijck
clubarts van Feyenoord en
hoogleraar chirurgie (specialiteit het
pancreas). Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v.firmanaam en e-mail adres
20 oktober
Ledenlunch
OV IJmond
sprekers Michaël van Straalen,
voorzitter MKB-Nederland en Freek
Ossel, burgemeester van Beverwijk
Tijd: 11:45 tot 14:00 uur
Locatie: Felison terminal,
Sluisplein 55 IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl
23 november
Present Your Startup 3.0
Haarlemvalley
Tijd: 19:00 tot 22:30 uur
Locatie: Lichtfabriek Mincklersweg 2 Haarlem
Meer info: www.haarlemvalley.nl

Onlangs is er weer een stukje strijd
geleverd over de opbrengst van goederen die tot zekerheid van een lening zijn verpand. Naar wie zou de
opbrengst gaan? De curator of de
bank (de financier)? In dit geval won
de financier (bank).

Roel Nelis en Timo Bijnsdorp

Roel Nelis en Timo Bijnsdorp volgen
de hbo-opleiding Business Studies
aan Hogeschool Inholland. Daarnaast
werken ze beiden al enkele jaren aan
hun eigen bedrijf, met succes. Op
maandag 26 september vertellen ze
er over in de ondernemerstalkshow
NV Haarlem.

Business Studies is een brede opleiding waar alle aspecten van het
ondernemerschap aan bod komen,
waarna de studenten zich in het
derde jaar specialiseren. Roel Nelis
is derdejaars en koos, zonder twijfel, voor ondernemen. ‘Na mijn mbo
Bouwkunde wilde ik iets anders gaan
doen en Business Studies sprak me
aan vanwege de breedte van de opleiding. Voordat ik begon, had ik namelijk met een vriend al een bedrijf
in tentenverhuur overgenomen: Evenetenten. Dat deden we er eerst in
de avonduren bij, omdat het ons leuk
leek om te gaan ondernemen. Al snel
werd het serieuzer en zijn we in het
bedrijf gaan investeren. Was het eerst
een lokaal bedrijfje met 200 m2 aan
tenten, inmiddels zijn we in het hele
land actief en hebben we 900m2 aan
tenten staan.’

Timo Bijnsdorp, tweedejaars, wil zich
eveneens specialiseren op ondernemen. Timo: ‘Toen ik 5, 6 jaar was, kocht
ik van mijn zakgeld al spijkers die ik
met winst doorverkocht.’ Later ging hij
vissen kweken en verkocht deze via
marktplaats. ‘Je begint met één bak en
dat werden er eenentwintig. Mensen
waren stomverbaasd dat ze een jochie
van 14, 15 jaar troffen.’ Toen hij hoorde
dat een leverancier van legholen, een
soort buis om een rivierbedding voor
viskweek na te bootsen, twijfelde hij
geen moment. Hij nam het bedrijf
Legholen.com over en begon met 40
zendingen per jaar. Inmiddels zijn dat
er zo’n 700 door heel Europa, fungeert
hij als groothandel en heeft hij een
bedrijfsruimte van 100 m2. ‘Dat was
wel nodig, op enig moment was het
zo dat ik alleen naar bed kon als ik alle
bestellingen er af haalde. Voor jezelf
werken, iets opzetten waar je trots op
kunt zijn, je eigen fouten maken en je
eigen ‘ei van Columbus’ vinden. Dat
vind ik echt het allermooiste wat er is.’
Meer in de NV Haarlem, 26 september
(17:00 uur), Philharmonie.
Toegang gratis na aanmelding:
www.nvhaarlem.nl.

Na het faillissement betaalt de bank
de restant koopsom, zodat van het
eigendomsvoorbehoud
niemand
meer last heeft. Dan barst de strijd
tussen de bank en de curator los als
de machines en andere zaken uiteindelijk door de curator worden verkocht. Voor wie is de opbrengst?
Het pandrecht was door de bank
rechtsgeldig gevestigd voor het faillissement, ook al was de eigendom
van de machines slechts voorwaardelijk (er was immers nog niet volledig betaald door de schuldenaar).
Met de betaling na het faillissement
door de bank van de restant koop-

som is het bestaande pandrecht in
stand gebleven en komen te rusten
op de machines die onvoorwaardelijk in eigendom toebehoren aan de
inmiddels failliet verklaarde schuldenaar. De Hoge Raad heeft onlangs
bepaald dat de pandhouder zich op
deze machines mag verhalen en dat
de opbrengst dus naar de bank toegaat en niet aan de curator toekomt.
Het is dus mogelijk dat het pandrecht
van de bank/financier zich uitstrekt
tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen.
Als u een onderneming financiert,
dan luistert de omschrijving van uw
pandrecht dus nauw om te bepalen
wat er wel of niet onder valt. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Als u
vragen hierover heeft, neemt u dan
contact met Jan Jaap van Deventer
en/of Monica Kossen van de afdeling
Insolventierecht.
Köster Advocaten N.V.
Jan Jaap van Deventer en
Monica Kossen
Praktijkgroep Insolventie en
herstructurering
www.kadv.nl

New Management
22 september

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
Foto Reinder Weidijk

Volg ons ook op

Stel: een schuldenaar heeft met geleend geld machines gekocht en
die machines zijn nog niet volledig
betaald. De leverancier van de machines heeft een eigendomsvoorbehoud bedongen en claimt op enig
moment de goederen. De schuldenaar heeft deze goederen ook verpand aan de bank. De schuldenaar
gaat vervolgens failliet.

Monica Kossen en Jan Jaap van Deventer

Zonnige start van het zakenseizoen Jong Management welcomes

COLOFON

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

Voor de financieringspraktijk goed
nieuws. Het verpanden van goederen onder een eigendomsvoorbehoud heeft dus zin, maar dat gaat
niet vanzelf. De omschrijving van het
pandrecht is hiervoor belangrijk.

Superweer, een kleurrijk strand
paviljoen en een aangename sfeer.
Die combinatie maakt de Beach
Borrel van Kennemer Business zaken
netwerk tot een succesvolle start
van het nieuwe zakenseizoen na de
zomervakanties.
Bijna 180 zakenmensen kwamen naar
San Blas in Bloemendaal aan zee. Het
gastvrije team van het hippe strandpaviljoen ontving de ondernemers
en directeuren met zichtbaar plezier.
Dit zomerse zakenevenement is al
acht jaar op de laatste maandag van
augustus, ongeacht de schoolvakan-

ties in de regio Noord. En altijd bij
een horecabedrijf met het terras op
het strand van Bloemendaal of Zandvoort. De netwerkborrel staat bekend
om de gemoedelijke sfeer. Bijpraten
met bekenden en kennismaken met
nog onbekenden. En voor wie dat wil
met een heerlijk San Blas BBQ Buffet. Voor de planners: de volgende
Beach Borrel is dan dus op maandag 28 augustus 2017. De andere
zaken
bijeenkomsten van Kennemer
Business zakennetwerk staan op de
website www.kennemerbusiness.nl/
evenementen.

De kracht van Ondernemend Haarlem... De afgelopen jaren zijn vele interessante ondernemers, sprekers en
mooie locaties de revue gepasseerd
op het jaarlijks terugkerend event.
Bram Mozkowicz, Benno Leeser, Bob
Ultee, Dirk Scheringa en vele andere
inspirerende ondernemers. Stuk
voor stuk ondernemers met een authentiek verhaal. Deze authentieke
en inspirerende verhalen vinden we
overal om ons heen, maar ook zeker
in onze eigen stad. Haarlem heeft als
handelsstad een rijk verleden, waaronder De Gouden Eeuw. Ondernemen en grenzen verleggen zit dan
ook in het Haarlems DNA.
Mede vanwege het rijke verleden
en de landelijke vereniging haar
100-jarig jubileum viert is het tijd om
Haarlem als ondernemersstad meer
podium te geven! Op 22 september
a.s. organiseert kring Haarlem we-

derom een prachtig en interessant
ledenwervend event rondom het
Haarlems ondernemerschap. Onder
het mom ‘zoek de verbinding’ strijken
ze dit jaar neer in het mooie Papa’s
Beachouse te Hoofddorp. Bewust in
Hoofddorp om juist ook aan potentiële leden uit de Haarlemmermeer te
laten zien dat ze van harte welkom
zijn.
De sprekers van de avond zijn:
• Nick Stals - Hotelspecials, GiftForYou,
GiftFor2
• Erik de Vlieger & Mick de Vlieger
• Marijn en Rinus van Kalmthout - Van
Kalmthout Racing
Het event zal starten om 18:00 uur
Locatie:
Papa’s Beach House
IJweg 961 te Hoofddorp

