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Een Nederlander opent dagelijks ge-
middeld zeven verpakkingen en dat 
zorgt voor veel afval. Zwager Techniek 
in Beverwijk is importeur en producent 
van geavanceerde verpakkingsmachi-
nes en maakte de afgelopen periode 
een succesvolle omslag naar duurzaam. 

Zonder verpakkingen kan onze sa-
menleving niet bestaan. Denk aan alle 
voedingsmiddelen die dankzij de ver-
pakking langer houdbaar blijven en 
makkelijker vervoerd kunnen worden, 
zoals doosjes aardbeien of bakjes blau-
we bessen. Een voor het milieu belang-
rijk positief neveneffect, want hoe lan-
ger voedsel houdbaar is, hoe minder er 
wordt verspild en weggegooid.

Peter Paul Zwager, directeur van Zwa-
ger Techniek: 'Bij verpakkingsmachi-
nes ging het in eerste instantie vooral 
om het verlengen van de houdbaar-
heid en het verbeteren van de hygiëne.  
Daar is duurzaamheid als belangrijke 

derde component bijgekomen. Ver-
pakking is een extra toegevoegde 
waarde aan het product en steeds 
meer klanten kijken ook naar de in-
vloed daarvan op het milieu.'

Verpakkingstax
Economische motieven spelen daarbij 
zeker een rol, vertelt Peter Paul Zwa-
ger. 'Zo wordt binnenkort de verpak-
kingstax ingevoerd. Hoe duurzamer 
het verpakkingsmateriaal, hoe lager 
de kosten. Kijk maar naar de doosjes 
in de supermarkt. Je ziet steeds min-
der dekseltjes en steeds meer folie als 
alternatief voor de bovenzijde. Dat 
geldt ook voor de verpakking van 
vlees. Folie voegt zich als een tweede 
huid over het product. Er wordt geen 
gas meer ingespoten en er kan meer 
vervoerd worden. Dus minder CO2-
uitstoot. Het één hangt nauw samen 
met het ander.'

Zwager Techniek importeert, naast de 
productie in eigen huis, ook verpak-
kingsmachines. 'De fabrikant levert 

in dat geval pas als wij hebben be-
taald. Dat moet soms worden voor-

gefinancierd. De accountmanagers 
van de Rabobank denken met ons 
mee. Dat deden ze ook toen we een 
bedrijfspand kochten. Ik werd op dat 
moment heel goed geholpen en ge-
adviseerd. Vertrouwen, weten dat je 
op de bank kunt rekenen, is voor onze 
bedrijfsvoering essentieel.'

Maaltijdbezorging
En COVID-19? Wat had dat voor in-
vloed op Zwager Techniek? 'Positief 
en negatief. Onze monteurs mochten 
vrijwel nergens voor onderhoud naar 
binnen; alleen als er sprake was van 
een calamiteit. Dat was vervelend. 
Aan de andere kant was er een grote 
vraag naar manieren om producten 
extra hygiënisch te verpakken. We 
kregen veel nieuwe klanten, vooral 
uit de hoek van de maaltijdbezorging. 
We hebben hier in elk geval niet stil 
gezeten.'

  www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Verpakkingstax economische motor voor verduurzaming 
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Peter Paul Zwager: 'Verpakking is een extra toegevoegde waarde aan het product en steeds 

meer klanten kijken ook naar de invloed daarvan op het milieu.'
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do. 24 september
BouwLab Connect
Offline + Online sessie over digitalisering 
& BIM.
15.00-17.00 uur
Locatie: 3D Makers Zone
 https://2020.3dmakerszone.com

do. 24 september
Webinar 'Zon op dak'
Voor ondernemers, over plaatsen van 
zonnepanelen.
16.30-17.30 uur
 www.overmorgen.nl/zonneenergie

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

ma. 28 september
Finaleavond HOP 2020
Prijsuitreiking Haarlemse Ondernemers 
Prijs.
18.30-23.00 uur
Locatie: Hotel Haarlem-Zuid
 www.haarlemseondernemersprijs.nl

di. 29 september
Sparkz ondernemersdiner
Netwerken, borrelen en dineren.
18.00-22.30 uur
Locatie: Restaurant de PlekK
 www.SparkzNetworking.nl

do. 1 oktober
Fast Forward Insights 2020
Interactieve conferentie over digitale 
innovatie. 
12.00-19.00 uur
Locatie: 3D Makers Zone
 www.ffwdinsights.com

De afgelopen maanden was de zakelijke agenda van Goede Zaken 
nagenoeg leeg. Als er al activiteiten waren, betrof het doorgaans digitale 
bijeenkomsten, webinars of video-interviews. Inmiddels vinden er echter 
weer de nodige bijeenkomsten plaats waar ondernemers ‘in het echt’ bij 
elkaar komen. 

Vorige week was er zelfs elke dag een (netwerk)bijeenkomst. Zo organi-
seerde MKB Haarlem het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt bij De Zoete Inval, 
met als thema ‘Millions on the Move’. De aanwezigen werden onder 
meer bijgepraat over de financiële gevolgen van de miljoenennota voor 
ondernemers. Ook kwam de Haarlemse wethouder Robbert Berkhout aan 
het woord, die nadrukkelijk het gesprek zocht met de aanwezige onderne-
mers. Mede daarom gaf hij aan snel de bedrijfsbezoeken weer op te willen 
pakken, want ‘we hebben wat in te halen’, aldus Berkhout.
 
   Tips voor zakelijke activiteiten, in een live bijeenkomst of digitaal?  

Laat het ons vooral weten via goedezaken@decoalitie.nl.

Prinsjesdagontbijt MKB Haarlem Grenzen aan doorberekening servicekosten 
De huurder van een woon-of bedrijfsruimte betaalt, naast de huurprijs voor het 
gebruik van de ruimte, dikwijls ook een vergoeding voor diensten die de verhuur-
der levert. Die aanvullende leveringen en diensten worden ook wel servicekosten 
genoemd en vormen vaak een substantieel onderdeel van de maandelijkse lasten 
van een huurder. 

De afrekening kan leiden tot geschil-
len. Wanneer tussen partijen geen 
overeenstemming bestaat over de 
in rekening gebrachte servicekosten 
voorziet de wet voor woonruimte in 
een speciale juridische procedure. 
Daarin wordt eerst getoetst of de in 
rekening gebrachte servicekosten wel 
voor rekening van huurder komen 
en zo ja, of de verhuurder niet meer 
in rekening brengt dan de werkelijke 
kosten. 

Gefixeerd bedrag
De Hoge Raad oordeelde eerder dit 
jaar dat de servicekosten in relatie 
moeten staan tot de werkelijke kos-
ten. De woonruimteverhuurder kon in 
de betreffende zaak geen aanspraak 
maken op een maandelijks vast be-
drag van 450 euro voor meubilering 
en 200 euro voor de VVE-bijdrage. De 
Hoge Raad oordeelde dat het ook bij 
een vrije sector huurwoning niet is 
toegestaan om een gefixeerd bedrag 

aan servicekosten in rekening te bren-
gen dat hoger is dan de werkelijke 
kosten. 

Uit de door de verhuurder (verplicht) 
te verstrekken specificatie moet blij-
ken welk deel van de kosten als ser-
vicekosten in rekening kan worden ge-
bracht. Een VVE-bijdrage mag niet aan 
de huurder worden doorbelast als het 
gaat om eigenaarslasten. Deze kosten 
mogen slechts worden doorberekend 
voor zover deze direct zijn gerelateerd 
aan het gebruik van de woning. 

Bedrijfsruimte 
In het geval van de huur van bedrijfs-
ruimte hebben partijen meer vrij-
heid om af te spreken wat ze willen. 
Ook daarvoor geldt dat de hoogte 
van de in rekening gebrachte kosten 
in verhouding dient te staan tot de 
werkelijke kosten. Verder verdient 
het aanbeveling om jaarlijks af te re-
kenen (incasso risico), op voorhand te 

informeren wat er de afgelopen jaren 
werkelijk is afgerekend en om een pla-
fond af te spreken, bijvoorbeeld dat 
de afrekening niet hoger dan 10% van 
het voorschot mag zijn. 

Vraagt u zich af welke kosten u als 
servicekosten kunt opvoeren of bent 
u verwikkeld in een discussie met uw 
(ver-)huurder over de servicekosten? 
Neem gerust contact op.

Fleur Groos

  www.groosadvocatuur.nl

Fleur Groos
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