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Kunstmanifestatie op Beverwijks bedrijventerrein
De Beverwijkse meubelboulevard was lang ‘the place to be’. Maar tijden veranderen, net als het gedrag van consumenten. De bedrijventerreinen de Pijp en
de Wijkermeer, inclusief de Parallelweg en zeehaven, zoeken daarom naar een
nieuwe invulling. Rabobank Haarlem-IJmond is betrokken bij de vele innovaties
die het gebied te wachten staan.

Een voorbeeld van die betrokkenheid is de financiële ondersteuning
van de kunstmanifestatie ‘Werken’, die
loopt van 10 tot 18 oktober en waarbij kunstenaars gekoppeld worden
aan bedrijven op het industrieterrein.
Annabel Aardenburg is projectmanager van het evenement. Ze heeft sinds
drie jaar een kantoor in de Broedmachine, een verzamelgebouw voor
creatieve ondernemers in de maakindustrie aan de Parallelweg. In het
gebouw zat ooit, hoe kan het anders,
een meubelshowroom, met vijver in
de entree en palmbomen in de gang.
Toekomstvisie
De afgelopen drie jaar veranderde er

veel op de bedrijventerreinen, vertelt
Annabel. 'Meubelzaken verdwenen
of verhuisden naar een pand met
minder vierkante meters. Bovendien
ontwikkelt de gemeente Beverwijk,
in samenwerking met ondernemers
en eigenaren, een toekomstvisie met
diverse plannen en ambities, inclusief
woningbouw. We moeten vooruit. Dat
is een motto van deze kunstmanifestatie, waarbij vijf landelijk bekende kunstenaars exposeren. Kom op en durf.
Dat willen we laten zien. Groot voordeel in deze corona-tijden is dat het
allemaal in de buitenlucht gebeurt.
Met bijvoorbeeld audiorondleidingen
in plaats van groepsexcursies. Binnen
was het niet mogelijk geweest.'

Positieve Beach Borrel voor ondernemers

De kunstmanifestatie koppelt ondernemers aan bedrijven. Annabel
Aardenburg: 'We riepen bedrijven
op om deel te nemen en het project
met middelen en tijd te ondersteunen. Daar werd enthousiast op gereageerd. Kunstenaars denken vaak
heel anders dan ondernemers. En
omgekeerd. Waardoor ze elkaar een
ander perspectief kunnen geven. Het
onverwachte maakt het speciaal. Wat
gebeurt er op de bedrijventerreinen,
wat wil de gemeente, wat is er nu, wat
is er interessant?'
'Dat komt tijdens de kunstmanifestatie allemaal aan de orde. Het past
precies bij wat Rabobank HaarlemIJmond voor ogen heeft als het om
de innovatieve ontwikkeling van dit
gebied gaat.'
 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond
www.itiw.nl

Annabel Aardenburg: 'Kom op en durf. Dat willen we laten zien.'

Tropische temperaturen en huurgenot
Steeds vaker is het in Nederland tropisch warm, een belangrijke reden om bij het
sluiten van een huurovereenkomst stil te staan bij het binnenklimaat. Een goed
binnenklimaat is van grote invloed op het huurgenot. Te veel warmte of kou kan
leiden tot een lagere productiviteit en omzetverlies. Waartoe ben je als verhuurder verplicht, kan je aansprakelijkheid voor schade uitsluiten en wat mag een
huurder verwachten?

Anderhalve meter afstand houden en verplicht zitten zijn geen gemakkelijke eisen, niet voor particuliere feesten, maar ook niet voor zakenborrels.
De gastencapaciteit is dit jaar beperkt, maar Rob Wieleman van Kennemer
Business (links op de foto) en John Cornelisse van PlaZand (rechts) hebben
toch besloten de Beach Borrel door te laten gaan, om collegiaal zorgen
en kansen te delen. En simpelweg even te ontspannen met een drankje
en hapje. Op het keuzeprogramma staan: speeddaten, korte podiuminterviews, de netwerkborrel en een zomerse maaltijd. Meer informatie en
aanmelden via de website.

Een te hoge of te lage binnentemperatuur, of het ontbreken van een
toereikende faciliteit waarmee de
temperatuur in het pand kan worden
gereguleerd, kan worden gekwalificeerd als een gebrek. Van belang
daarbij is wat de huurder met betrekking tot het binnenklimaat mocht
verwachten ‘van een goed onderhouden zaak, van de soort als waarop de
huurovereenkomst betrekking heeft’.
Indien er een klimaatinstallatie aanwezig is, en deze ook tot het gehuurde
behoort, dan zal een niet (deugdelijk)
functionerende klimaatinstallatie in
beginsel worden gekwalificeerd als
een gebrek. In die zin oordeelde de
rechtbank Noord-Holland, ten aanzien
van een horecabedrijf dat problemen
had met de klimaatinstallatie. In dit
geval was de verhuurder verplicht het
gebrek te verhelpen en was hij ook
aansprakelijk voor de schade.

 www.kennemerbusiness.nl

Als een klimaatinstallatie ontbreekt en

Maandag 31 augustus zijn zakenmensen uit de regio welkom op de
jaarlijkse zomerborrel van Kennemer Business zakennetwerk. De insteek,
een positiviteits-borrel, is gelijk aan die van de eerste editie in 2009, toen
de financiële crisis zijn sporen achterliet in het bedrijfsleven. Economisch
gezien zijn er de nodige overeenkomsten, al zal de Beach Borrel van
2020 vooral minder grootschalig zijn, met de corona-maatregelen in het
achterhoofd.

partijen over de binnentemperatuur
niets hebben afgesproken, dan dient
op basis van alle omstandigheden
te worden beoordeeld of er sprake is
van een gebrek. Belangrijke omstandigheden zijn het bouwjaar van het
gehuurde pand, of het is gerenoveerd
en of het mogelijk was technische
voorzieningen te treffen om de binnentemperatuur te reguleren.
De rechtbank Limburg oordeelde in
2017 dat het (te) hoog en langdurig
oplopen van de binnentemperatuur
van appartementen bestemd voor senioren gekwalificeerd moest worden
als een gebrek. Het bleek onmogelijk
om de binnentemperatuur voor de
bewoners op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de rechtbank
Amsterdam oordeelde in 2011 dat er
sprake was van een gebrek, wegens
een te geringe capaciteit van het koelsysteem in een relatief nieuw gebouw
met vrije sector woningen.

Fleur Groos

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor
schade van gebreken is onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Dit is
niet toegestaan wanneer het gaat om
gebreken die de verhuurder bij het
aangaan van de huurovereenkomst
kende of behoorde te kennen.
Heeft u vragen of wenst u advies,
neem dan contact op met Fleur Groos
06-29060900
Fleur Groos
 www.groosadvocatuur.nl

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
di. 25 augustus
Sparkz Ondernemersdiner
Ondernemers netwerkborrel & diner.
18.00-22.30 uur
Locatie: Restaurant Southern Cross
ww.SparkzNetworking.nl
w

di. 15 september
Prinsjesdag Lunch
Jaarlijkse Haarlemse Prinsjesdag Lunch.
11.30-15.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Haarlem
ww.haarlemseprinsjesdaglunch.nl
w

vr. 25 september
Innovatiecafé
Interviews met innovatieve ondernemers.
15.30-18.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

ma. 31 augustus
Beach Borrel
Open borrel Kennemer Business
zakennetwerk.
15.30-20.00 uur
Locatie: PlaZand
ww.kennemerbusiness.nl
w

wo. 16 september
Regionale Participatiemarkt
Vijfde, digitale editie, met pitches en
interviews.
Vanaf 11.00 uur
ww.participatiemarkthaarlem.nl
w

ma. 28 september
Finaleavond HOP 2020
Prijsuitreiking Haarlemse Ondernemers
Prijs.
Locatie: Hotel Haarlem-Zuid
ww.haarlemseondernemersprijs.nl
w
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