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Goede Zaken is een 

commerciële uitgave, in 

samenwerking met diverse 

partners, geproduceerd 

onder redactionele 

verantwoordelijkheid van:

Tips en contact: 
goedezaken@decoalitie.nl. 

waarderpolder.nl
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9 MA ART 2021

Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.  
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

di. 30 maart

Sparkz netwerkdiner

Netwerkdiner voor ondernemers en 

beleidsmakers.

18.00-22.30 uur

Locatie: Landgoed Groenendaal

  www.sparkznetworking.nl

do. 1 april

NetwerkenWerkt!

Online bijeenkomst, netwerk voor HR-

professionals uit Zuid-Kennemerland 

en IJmond.

10.00-11.30 uur

  www.wspzkij.nl

do. 1 april

Present your Startup

Online event, pitches van halve 

finalisten aan de jaarlijkse 

 wedstrijd.

11.00-14.00 uur

  www.presentyourstartup.nl

Kinderen zouden iedere dag 200 gram 
groenten moeten eten. De realiteit is 
dat slechts een procent van de kinde-
ren voldoende groenten eet. Dat kan en 
moet anders, vinden de Haarlemmers 
Erik van der Plas en Bas Turk. Met hun 
bedrijf TommyTomato verzorgen zij 
warme lunches voor basisschoolleer-
lingen. Voor € 2,50 krijgt een leerling 
een warme, gezonde lunch.

Nederland blijkt in Europa, als het 
gaat om gezond eten voor school-
gaande kinderen, een vreemde 
eend in de bijt. In bijna alle Europese 
landen wordt op school een verant-
woorde, warme lunch geserveerd. In 
landen als Frankrijk, België en Italië 
eten kinderen veel gezonder. Erik en 
Bas, beiden vader van drie kinderen, 
startten daarom TommyTomato. In-
middels zijn er twee basisscholen in 
Haarlem die een warme lunch serve-
ren. ‘We beginnen in Haarlem, maar 
ons doel is om binnen vijf jaar met 
TommyTomato uiteindelijk 3.000 
basisscholen in Nederland te bedie-
nen.’

Rabo Ondernemersfonds
Bas en Erik lijken de tijd mee te heb-

ben. Covid-19 heeft veel Nederlan-
ders doen inzien dat zwaarlijvigheid 
een probleem voor de gezondheid is. 
Overgewicht is echter op jonge leef-
tijd met relatief eenvoudige middelen 
te bestrijden. Eén daarvan is het aan-
bieden van een gezonde lunch met 
veel groenten. 

Erik en Bas pitchten hun idee tijdens 

een editie van het Haarlemse Ini-
tiatievencafé. Chantalle Stottelaar, 
accountmanager MKB zat in de jury 
en was direct enthousiast. Vanaf dat 
moment omarmde Rabobank Haar-
lem-IJmond hun plannen. TommyTo-
mato kreeg een bedrag uit het Rabo 
Ondernemersfonds en vervolgens 
een Achtergestelde Innovatie Lening. 
‘Zonder de Rabobank hadden we niet 

verder gekund. Dan was het bij een 
goed idee gebleven. Zo simpel is het.’
Tot slot de oer-Hollandse vraag: Wie 
gaat dat betalen? Bas en Erik: ‘Een 
maaltijd kost per kind per keer € 2,50. 
Op de scholen die meedoen, wordt 
wekelijks één gezonde lunch geser-
veerd. Voor ouders die het niet kun-
nen betalen, is er Stichting Tommy-
Tomato. Wij horen van veel bedrijven 

dat zij willen bijdragen aan de maat-
schappij en het liefst op een lokale en 
concrete manier. De stichting zorgt 
voor kansengelijkheid voor kinderen 
in de regio, mooier kan haast niet. 
Ons uitgangspunt is: TommyTomato 
is er voor iedereen.’

 www.rabobank.nl/haarlem-ijmond 
 www.tommytomato.nl

Warme lunch in strijd tegen overgewicht basisschoolleerlingen

Erik van der Plas en Bas Turk: ‘We beginnen in Haarlem, maar ons doel is om binnen vijf jaar met TommyTomato uiteindelijk 3.000 basisscholen in Nederland te bedienen.’

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo 

Mondelinge koopovereenkomst woning bindend? 
Kees heeft zijn woonhuis te koop aangeboden op de website van een vastgoed-
handelaar. De professionele handelaar heeft een bod gedaan en Kees gaat via 
whatsapp akkoord. 

Voordat de koopovereenkomst schrif-
telijk is vastgelegd, ziet Kees af van 
de deal en verkoopt zijn woning aan 
een andere partij. Hij stelt dat er geen 
koopovereenkomst tot stand is geko-
men, omdat die niet schriftelijk is vast-
gelegd. Koper spant een rechtszaak 
aan en vordert schadevergoeding. 

Schriftelijkheidsvereiste
De wet bepaalt dat, in geval van de 
koop van een woning door een par-
ticulier, er alleen sprake is van een 
rechtsgeldige koopovereenkomst 
als deze schriftelijk is aangegaan. De 
achterliggende gedachte bij deze 
bepaling is dat de wetgever de consu-
ment-koper wil beschermen. Zolang 
er geen getekende koopovereen-
komst is, kan daarvan geen nakoming 
worden gevorderd, omdat er volgens 

de wet dan geen overeenkomst is. Uit 
rechtspraak blijkt dat ook een consu-
ment-verkoper zich tegenover een 
consument-koper op deze regel kan 
beroepen en niet kan worden ver-
plicht tot nakoming van een monde-
linge koopovereenkomst.  
Volgens de rechtbank en het ge-
rechtshof kan een consument-verko-
per zich echter niet op het schrifte-
lijkheidsvereiste beroepen, wanneer 
de koper een zakelijke partij is. In dat 
geval is de consument-verkoper wèl 
gebonden aan de mondelinge over-
eenkomst en kan de koper daar dus 
nakoming van vorderen. De wetgever 
heeft niet bedoeld consument-ver-
kopers zoals Kees te beschermen in 
geval van verkoop aan een zakelijke 
koper. Kees is daarom gebonden aan 
de mondelinge koopovereenkomst 

en wordt veroordeeld tot het betalen 
van een schadevergoeding. Die wordt 
overigens gematigd, omdat de vast-
goedhandelaar volgens het gerechts-
hof niet zorgvuldig heeft gehandeld. 

Conclusies
Partijen kunnen van deze zaak leren 
dat: 
  vastgoedprofessionals particuliere 

verkopers kunnen houden 

aan een mondeling gesloten  
koopovereenkomst;

  professionals  zich bewust dienen 
te zijn van de op hen rustende 
zorgplicht, bijvoorbeeld door re-
delijke bedenktermijnen te hante-
ren, zodat de consument-verkoper 
voldoende gelegenheid heeft om 
(financieel) advies in te winnen;

  particuliere verkopers er verstan-
dig aan doen zich vooraf te laten 
informeren over de waarde van 
hun eigendom en de financiële 
gevolgen van de wijze van ver-
koop, want de consequenties van 
een vergissing kunnen ingrijpend 
zijn.  

Fleur Groos

Heeft u vragen? Neem dan contact 
met mij op: Fleur@groosadvocatuur.nl 
of bel 06-29060900

  www.groosadvocatuur.nl

de Keuken, het hart van elk Thuis

DUTCH
KITCHEN
DESIGN.NL

Maatschappelijk
ontbijt eind mei
Het Maatschappelijk ontbijt, georga-
niseerd door Bedrijf & Samenleving, is 
verplaatst naar eind mei. De jaarlijkse 
bijeenkomst wordt gekoppeld aan de 
landelijke vrijwilligersdagen NL Doet, 
die dit jaar op 28 en 29 mei worden 
georganiseerd. 
Tijdens het Maatschappelijk ontbijt 
inspireren de deelnemers elkaar om 
maatschappelijk betrokken te onder-
nemen. Onder leiding van gastheer 
Frénk van der Linden wordt gediscus-
sieerd, ook naar aanleiding van door 
de deelnemers gemaakte filmpjes. 
Beschermheer burgemeester Jos 
Wienen van Haarlem reikt de part-
ners van Bedrijf & Samenleving het 
certificaat Maatschappelijk Betrokken 
ondernemen uit. 

Aanmelden kan door te mailen naar 
Marijke Aukema: 
marijke@bedrijfensamenleving.nl


