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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. 15 juni

Sparkz netwerkborrel

Netwerken en borrelen voor 

ondernemers & beleidsmakers.

17.30-19.30 uur

Locatie: Oranjerie Elswout

  www.sparkznetworking.nl

wo. 16 juni

Webinar Belastingdienst

Georganiseerd door KvK, voor 

startende ondernemers: 

eenmanszaak of vof.

20.00-21.15 uur

  www.kvk.nl/evenementen

ma. 21 juni

Webinar digitalisering

Door KvK en INRetail, voor retailers 

met interesse in het onderwerp 

digitalisering.

10.00-11.30 uur

  www.kvk.nl/evenementen

VondelGym werd door een groep vrienden en zakenpartners in 2015 opgericht. 
De sportschool richt zich op het luxere segment en bleek een schot in de roos. 
De groei in Amsterdam was onstuimig, met als gevolg een wachtlijst voor nieuwe 
leden voor de vier vestigingen.

Vandaar dat VondelGym wilde uit-
breiden. Amsterdam uit, de regio in. 
Belangrijk punt daarvoor was het 
verbeteren van de website. Rabobank 
adviseerde VondelGym studenten 
mee te laten denken, via MKB Digital 
Workspace. Met succes.

Jan Willem van der Kuip is één van 
de ondernemers en mede-initiatief-
nemer van VondelGym. ‘We hoefden 
heel lang niets aan marketing te 
doen. We zaten in een luxepositie: 
al onze vestigingen hadden een le-
denstop. Daardoor lieten we onze 
aanwezigheid op internet een beet-
je versloffen. Toen we besloten om 
vestigingen buiten Amsterdam te 
openen, moesten we natuurlijk onze 
website en social media-kanalen on-

der de loep nemen. Wij zijn allemaal 
ondernemers uit Amsterdam, dus hier 
is ons netwerk groot. Maar in andere 
steden is het een lastiger verhaal.’

Digital Marketing Tomorrow
Via de Rabobank werd Van der Kuip 
gewezen op de mogelijkheid om stu-
denten mee te laten kijken naar hoe 
VondelGym zijn online aanwezigheid 
zou kunnen verbeteren. Om ook voet 
aan de grond te krijgen in andere 
steden. Vier groepjes van vier studen-
ten, die de minor Digital Marketing 
Tomorrow volgen aan de Hogeschool 
van Amsterdam, gingen onder de vlag 
van MKB Digital Workspace voor Von-
delGym aan de slag. 

MKB Digital Workspace koppelt tech-

studenten aan mkb’ers die een con-
creet digitaliseringsvraagstuk hebben. 
Belangrijk is dat de onderneming 
direct extra omzet genereert, meer of 
betere klanten krijgt en meer inzicht 
heeft in kostenreductie. MKB Digital 
Workspace is een initiatief van ACE In-

cubator, Rabobank, de Gemeente Am-
sterdam, het Ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat en de provincie 
Noord-Holland. De komende drie jaar 
wil het initiatief tenminste 750 onder-
nemers helpen met het digitaliseren 
van hun onderneming en ze leren 

slimmer om te gaan met data. In die 
periode worden ongeveer 2.000 stu-
denten gekoppeld aan ondernemers.  

  Meer informatie over het initiatief 
of over deelname:  
www.mkbdigitalworkspace.nl  

Digitale ondersteuning voor VondelGym via MKB Digital Workspace

Het team van VondelGym: Marvin Michel, Jelle Nijhuis, Arie Boomsma en Jan Willem van der Kuip.

Leeftijd Is Maar Een Getal. Dat is waar de 
Startup LIMEG voor staat, maar ook om 
draait. De 23-jarige Tymo Berger uit Alkmaar 
is, samen met mede-oprichters Giovanni Bos 
en Jerry van Sluis, een van de vier finalisten 

van Present Your Startup. 

Met LIMEG willen de jonge ondernemers ver-
eenzaming van ouderen tegengaan, door 

ze kennis te laten maken met virtual 
reality. Met behulp van VR-brillen en 

360 graden video’s kunnen ouderen 
prachtige fietstochten door 

Nederland maken, vanuit hun 
eigen stoel. Een virtuele 

buddy geeft informatie 
over bezienswaardighe-
den en een trapsysteem 
voor de stoel creëert een 

echt fietsgevoel. Tymo: 
´We zijn nu klaar voor de volgende 

stap en doen daarom mee aan Present 
Your Startup, waar startups samen 
komen en kunnen groeien. Tot nu toe 

hebben we ontzettend veel geleerd en we hopen nog wat extra expertise 
uit het evenement te halen.’

  De finale van Present Your Startup Haarlem vindt online plaats op 
dinsdagavond 6 juli. Meer info en gratis tickets reserveren op  
www.presentyourstartup.nl

LIMEG finalist Present Your Startup

  Volg ons op 

goede zaken

1300+
volgers

Gebrekenregeling bij (ver)huur van bedrijfsruimte
In deze column een uitleg over wat de gebrekenregeling inhoudt en waar (ver-)
huurders bij het sluiten van de huurovereenkomst rekening mee moeten houden.

De wet definieert een gebrek als volgt:

‘Een gebrek is een staat of een eigen-
schap van de zaak of een andere niet 
aan de huurder toe te rekenen om-
standigheid waardoor de zaak aan de 
huurder niet het genot kan verschaffen 
dat een huurder bij het aangaan van 
de huurovereenkomst mag verwachten 
van een goed onderhouden zaak van de 
soort waarop de overeenkomst betrek-
king heeft.’

Vrij vertaald zijn gebreken àlle ei-
genschappen die het genot van het 
gehuurde kunnen beperken, TENZIJ 
het gebrek is ontstaan door het han-
delen (of nalaten) van de huurder zelf. 
Eigenschappen kunnen bijvoorbeeld 
een slechte staat van onderhoud zijn, 
maar ook niet-stoffelijke zaken, zoals 
een verplichte sluiting van het ge-
huurde ter bestrijding van COVID-19. 
Alhoewel daarover het laatste woord 
nog niet is gezegd. 
 
De verhuurder moet een gebrek her-
stellen, ook in het geval hij niets met 

het ontstaan daarvan te maken heeft, 
bijvoorbeeld een kapotte ruit als ge-
volg van een inbraak. 

Verwachtingen huurder
Of er sprake is van een gebrek hangt 
af van wat de huurder bij het sluiten 
van de huurovereenkomst mocht 
verwachten. Wat huurder mag ver-
wachten, verschilt van geval tot geval. 
Van een nieuw kantoorpand mag de 
huurder meer verwachten dan van 
een oud pand.  

Mogelijkheden verhuurder
In het geval er sprake is van een gebrek 
dan kan de huurder, in verband met 
het verminderde huurgenot, huur-
prijsvermindering vorderen en soms 
ook schadevergoeding. Alhoewel bei-
de mogelijkheden in de veelgebruikte 
standaard huurovereenkomsten con-
tractueel zijn uitgesloten. 

De verhuurder kan bij het sluiten van 
de huurovereenkomst bepaalde zaken 
van het gehuurde uitzonderen van de 
gebrekenregeling, door te bepalen 

dat bepaalde onderdelen van het ge-
huurde of omstandigheden door par-
tijen niet zullen worden aangemerkt 
als gebrek. Verder kan verhuurder de 
definitie van een gebrek aanpassen, 
zodat er minder snel sprake van zal 
zijn. Ook het opnemen van bepaalde 
onderhoudsverplichtingen voor de 
huurder, waarmee het risico voor be-
paalde gebreken wordt verlegd naar 
de huurder en een onderzoeksplicht 
voor huurder kan ertoe leiden dat er 
minder snel sprake zal zijn van een 
gebrek.

Fleur Groos

  www.groosadvocatuur.nl
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