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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. 11 mei

Sparkz Netwerklunch

Maandelijkse bijeenkomst van 

Sparkz Networking Kennemerland.

12.00-15.00 uur

Locatie: Brouwerskolkje Exclusief

  www.sparkznetworking.nl 

do. 20 mei

Pieter Teyler van der Hulstlezing

Online, door Xandre Zandbergen, 

met prijsuitreiking beste 

propedeusestudent Business Studies 

en Finance & Control Inholland.

16.00-16.45 uur

do. 20 mei

Masterclass circulair ondernemen

Voor MKB-ers, door Donald Ropes en 

Han van Kleef (Hogeschool Inholland), 

aan de hand van praktijkstudies.

13.00.15.00 uur

  www.inholland.nl

Strandpaviljoen Thalassa is in het bezit van een gouden Green Key, het inter-
nationale keurmerk voor duurzame bedrijven, verhuurt sinds dit seizoen twaalf 
‘Beach Houses’ en werd in 2018 gekozen tot het beste strandpaviljoen van de 
Nederlandse kust. In een notendop drie redenen waarom het strandpaviljoen van 
de Zandvoortse familie Molenaar model staat voor de positieve omslag die Zand-
voort de laatste jaren maakt als badplaats.

Eigenaar Huig Molenaar junior heeft 
als bestuurslid van de vereniging 
Zandvoortse paviljoenhouders er 
net een algemene ledenvergadering 
opzitten. Gespreksonderwerpen ge-
noeg. Corona bijvoorbeeld. Huig: ‘Ik 
heb mezelf 16 maart vorig jaar een 
week opgesloten om plannen voor 
de toekomst uit te werken. Omdat ik 
besefte dat het een langdurige ge-
schiedenis zou worden.’

Steun en toeverlaat
‘Onze accountmanager van de Ra-
bobank was in die periode een steun 
en toeverlaat. Met hem spraken we 
de diverse opties door. En we kregen 
een coronalening, om over voldoen-

de liquide middelen te beschikken. 
Daaruit sprak vertrouwen. Dat voelde 
bijzonder goed. Rabobank was voor 
ons een geweldig klankbord.’

Huig Molenaar junior wilde overigens 
heel wat anders worden dan eigenaar 
van een strandpaviljoen. ‘Ik heb een 
opleiding gevolgd voor maritiem 
officier. Mijn vader, mijn opa en over-
grootvader, ze werkten allemaal op 
het strand. Mijn ouders besloten in 
2004 Thalassa te kopen. Ik kreeg het 
bericht op zee, in de buurt van Sin-
gapore. Ik antwoordde dat ze er niet 
rijk van zouden worden, maar dat het 
gevoel van vrijheid niet in geld is uit 
te drukken.’

Zo rolde Huig Molenaar junior de 
zaak in. Thalassa ontwikkelde zich tot 
een restaurant met naam en faam. ‘Er 
komen Duitsers bij ons eten die vlak 
over de grens wonen. Twee uur in de 

auto heen, lekker eten bij Thalassa en 
dan weer met de auto twee uur terug. 
Het goed zorgen voor de omgeving 
werd ons als kind al met de paplepel 
ingegoten. “Je leeft van de rente”, zei 

mijn opa. Dat bedoelde hij overdrach-
telijk. Het strand is onze etalage, dus 
houden we dat goed schoon. Net 
zoals we op alle mogelijke manieren 
proberen duurzaam, of liever gezegd 
‘volhoudbaar’, te ondernemen. We 
herbruiken de restwarmte van de 
keuken en onze biertanks liggen on-
der ons paviljoen. Dat scheelt in de 
zomer zeker 15 graden.’

Naar de toekomst kijken 
‘Als ondernemer moet je naar alle 
aspecten van de toekomst kijken. 
Daarom ben ik blij met de omslag die 
Zandvoort maakt. De allure van vroe-
ger keert langzaam terug. Zandvoort 
beseft dat we onderdeel zijn van de 
metropoolregio Amsterdam en dat 
we een bepaalde meerwaarde heb-
ben. Ruimte, natuur, schone lucht, de 
zee, dat wordt helaas steeds schaar-
ser in ons land.’

  www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Zandvoorts strandpaviljoen Thalassa wil ‘volhoudbaar’ ondernemen 

Huig Molenaar: ‘Als ondernemer moet je naar alle aspecten van de toekomst kijken. Daarom 

ben ik blij met de omslag die Zandvoort maakt. De allure van vroeger keert langzaam terug.’

Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo 

Huurbescherming en het einde van de overeenkomst 
Huurders van woonruimten worden in Nederland goed beschermd. Huurbescher-
ming geldt voor huurders van zelfstandige (eigen voorzieningen) en onzelfstan-
dige woningen (kamers). Medebewoners, zoals medehuurders en onderhuurders, 
genieten soms ook huurbescherming.

Er geldt géén huurbescherming 
indien:
   De huur naar zijn aard van korte 

duur is;
   Er sprake is van hospita-verhuur 

(inwoning bij verhuurder);
   Verhuurd wordt op grond van de 

leegstandwet;
   Er sprake is van een kortdurende 

huurovereenkomst van minder 
dan twee jaar voor zelfstandige 
woonruimte, dan wel maximaal vijf 
jaar voor onzelfstandige woon-
ruimte.

Kortdurende huurovereenkomst
Voor huurcontracten voor bepaalde 
tijd, die zijn ingegaan na 1 juli 2016, 
geldt dat ze aan het einde van de ter-
mijn automatisch eindigen. Een huur-
opzegging en opzeggingsgronden 
zijn niet nodig. De huurder heeft dus 
geen huurbescherming. Voorwaarde 
is dat de huurtermijn niet langer is dan 
twee jaar (voor zelfstandige wonin-
gen) of vijf jaar (voor onzelfstandige 
woningen). Een andere voorwaarde 

is dat de verhuurder drie en niet later 
dan één maand van tevoren aan de 
huurder een bericht stuurt met de 
bevestiging van de dag waarop de 
huur eindigt. Doet de verhuurder dat 
niet, dan wordt het contract verlengd 
voor onbepaalde tijd en heeft de 
huurder huurbescherming. Een ander 
belangrijk kenmerk van deze tijdelijke 
huurcontracten is dat de huurder het 
contract tussentijds (maandelijks) kan 
opzeggen.

Reguliere huurovereenkomst
Bij een reguliere huurovereenkomst is 
er wel sprake van huurbescherming en 
dient de verhuurder een rechtsgeldige 
reden te hebben om de huurovereen-
komst te beëindigen. Het huurcontract 
moet schriftelijk worden opgezegd, 
met inachtneming van een opzegter-
mijn van maximaal 6 maanden. 

Indien de huurder niet met de opzeg-
ging instemt, blijft de overeenkomst 
doorlopen. De verhuurder zal dan naar 
de rechter moeten om de overeen-

komst te beëindigen. De kantonrech-
ter zal vervolgens, alleen op grond van 
de in de opzeggingsbrief genoemde 
gronden, beoordelen of er een einde 
komt aan de huurovereenkomst.

Alternatieven
Een huurovereenkomst kan ook eindi-
gen door deze te ontbinden, bijvoor-
beeld wegens een huurachterstand, 
illegale onderverhuur of hennepteelt, 
of wanneer partijen samen besluiten 
om de huurovereenkomst te beëindi-
gen. 

Fleur Groos

  www.groosadvocatuur.nl

 

Even niet maatschappelijk ontbijten
Vorig jaar op vrijdag 13 maart orga-
niseerde Bedrijf & Samenleving een 
maatschappelijk ontbijt. De volgen-
de dag was de lockdown een feit. 
Daarom dit jaar (nog) geen maat-
schappelijk ontbijt. De steun van 

sponsoren blijft echter onontbeerlijk 
om de diverse projecten van Bedrijf 
& Samenleving te blijven uitvoeren. 
Zodra de maatregelen het toelaten, 
zal er weer een ontbijt worden geor-
ganiseerd. 

  Volg ons op 

goede zaken

1250+
volgers


