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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/rabomeetandgrow 

Rabobank brengt vraag en aanbod van kapitaal & kennis  bijeen tijdens interactieve

marktplaatsen in Zuid-Holland. Op 2 juli a.s. in Zoetermeer. Ondernemers en

financiers leren elkaar in marktrondes, speeddates en zeepkistsessies kennen. 

Met Rabo Meet & Grow werken we samen aan uw plannen. 

Vraag en
aanbod van
kapitaal.

Rabo 
Meet & Grow.



Auto’s, borrels, haringparty’s en 
lekkere wijven

VOORWOORD

Nadorp Bedrijfsmakelaars geeft ruimte aan uw wensen.w enweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnssssseen.

De tijd van alle lente- en zomerborrels, haringhappen en de Busi-
ness Haaglanden autotestdag hebben we net achter de rug wan-
neer bij u het derde nummer van Business Haaglanden door de 
post is bezorgd. En we zijn allemaal een paar kilo zwaarder we-
gens het drinken van te veel wijn en andere alcoholische versna-
peringen en niet te vergeten door de haring.
Daar begint het gesodemieter met een paar kilo’s te veel. En dat 
vlak voor de zomervakantie, het moment van het jaar dat we er 
allemaal strak uit willen zien. Vooral voor de dames is dit frustre-
rend en voor sommige dames zelfs een eeuwige frustratie. Dat 
zijn dan ook vaak de personen die zich afvragen hoe dit toch 
komt? Want volgens de Viva en de Linda moet een paar pondjes 
“teveel” toch geen probleem zijn. Al heb ik soms het idee dat de 
medewerkers van de Viva en de Linda thuis geen spiegel hebben 
en zwaar gesponsord worden door de Weight Watchers. Maar 
goed, daar begint het probleem voor ons mannen. Schat, ben ik 
te dik? Waarop wij als mannen antwoorden: nee hoor, valt best 
mee! En het antwoord dat daarop volgt: Je liegt, ik zie er niet uit 
(Waarop je de meeste mannen hoort denken: ze liegt niet), je 
houdt zeker niet meer van mij, en ga zo maar door… Het volgen-
de probleem dient zich aan: Ik heb niks leuks meer om aan te 
trekken nu ik wat zwaarder ben geworden. Met daaropvolgend 
de vraag: vind je niet? Dan is de gedachte van de meeste mannen, het maakt toch niet uit wat je aan trekt want het 
wordt toch nooit meer wat. En wat is het gevolg van al dit gezeur? Wij mannen moeten weer onze poeplap trekken 
voor de sportschool met personal trainer, moeten ook opeens gezond gaan eten en mogen ook geen alcohol meer 
drinken met onze stomme vrienden. En dat brengt veel schade toe aan de economie dames. Na wel 1 kilo afgevallen 
te zijn is het weer tijd om nieuwe kleren te kopen en een bezoek aan de waxbar, kapper, nagelstudio en schoonheids-
specialist en ga zo maar door. En de Overheid maar roepen dat we meer uit moeten geven om de economie te stimu-
leren. Nou Overheid, u moet eens weten wat dit ons mannen wel niet kost om maar een gelukkige huisvrouw thuis te 
hebben. Wat zou de oplossing zijn voor dit probleem? Weet u het antwoord? Ik wel, net zoals de haringen die wat lan-
ger in de koude stromen blijven zwemmen. Daar schijn je niet vet en dik van te worden. Uit onderzoek is gebleken dat 
je daar als dames grote borsten van krijgt, alleen weet ik niet of dit voor iedereen geldt. Maar van huis naar het strand 
gaan en zwemmen wordt je ook moe, dus dat gaat hem ook niet worden. Ach dames, het valt allemaal best wel mee. 
Een beetje meer maakt ook niks uit. Je moet tenslotte als man ook een beetje houvast hebben. En zoals u zelf weet, 
de mooiste meisjes komen uit en wonen in Den Haag. 
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7x Business Haaglanden: 53 Euro

Wilt u ook Business Amsterdam ontvangen?
Voor slechts 70 euro ontvangt u ze allebei! 

De Gouden Garde 
Onze lunch à lungo (de lange zakenlunch) en lunch à presto (korte 
zakenlunch) worden standaard beoordeeld met een totaalscore. Dit jaar 
zullen we de beste lunchgelegenheid in elke categorie afzonderlijk belonen 
met de Gouden Garde Award. Na het laatste nummer van Business 
Haaglanden zullen we de stembussen openen, zodat u kunt aangeven wat 
uw favoriet is. Die stemmen laten we meewegen bij de bestaande scores. De 
beste krijgt als blijk van erkenning tijdens een officiële uitreiking de Gouden 
Garde toegekend. 

De stand van zaken tot dusver:
Lunch à lungo:   Lunch à presto:

1.  Waves 32,5    1.  Guliano 31,5

2.  Publique 32    2.  Foodzie 30,5

3.  Catch by Simonis 32   3.  KEK Delft 30

4.       4. 

5.       5.  

6.      6.  

7.     7. 
Kijk voor een overzicht van alle lunches op onze website 

www.business-haaglanden.nl

08 Autotestverslagen

41 Lunch à presto

42 Info uit de Regio

44 Column Ellen & Lentze

45  Bloed, zweet en tranen met Sander van de Pavert

48  Uitagenda

49 Column Gert van Houwen

51 Business Nationaal
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Toen Sander Zuidgeest in 2007 
van het Haagse kantoor van EY 
(Ernst & Young Accountants LLP) 
overstapte naar de vestiging in 
Naaldwijk nam hij zijn automotive 
portefeuille mee. Er is de laatste 
jaren veel beweging in juist deze 
sector geweest, een goed mo-
ment om ons door Zuidgeest te 
laten bijpraten dus.

35
Waves is een restaurant, bar & 
serre met het grootste terras 
van Scheveningen, gevestigd 
in het welbekende Kurhaus 
waar je ook goed terecht kunt 
als je geen kamer in het hotel 
hebt geboekt. Chef-kok Marc 
Smeets schotelt u de heerlijkste 
gerechten voor, het uitzicht 
doet de rest.

45
De Haagse machinefabriek 
Weighpack bestaat 40 jaar en 
timmert wereldwijd aan de 
weg. Sinds 1974 ontwerpen 
en bouwen specialisten van 
Weighpack, productiestra-
ten, technisch hoogwaardige 
weeg- en verpakkingsma-
chines en automatiserings-
systemen voor technische 
producten zoals ijzerwaren, 
fittingen en connectoren. 
Succesformule? 

Al jaren is de Business Haaglanden 
Autotestdag een hoogtepunt waar 
de vaste klanten van het blad naar 
uitkijken. Iedere editie staat garant 
voor een grote dosis plezier tussen 
de testritten door en ook bij deze 
editie waren de verwachtingen bij 
de deelnemers weer hooggespan-
nen: Waar zouden de organisatoren 
ons dit jaar mee verrassen?

39

Dekker Zoetermeer 
Sport, Party en 
Conferentiecen-
trum is vernieuwd. 
Het interieur, de 
multifunctionele 
vergader- en feest-
zalen en de drie 
restaurants zijn flink 
aangepakt. 

Een bedrijf met passie 
en het bouwhart op de juiste plaats 

www.alexandriabv.nl
Tel: 070 - 3387438

Aanbouw Verbouw Restauratie Renovatie Onderhoud Schilderwerk

46
Hoewel de lente nog niet veel van haar beste kant 
heeft laten zien, voelde het tijdens de lenteborrel van 
Business Haaglanden toch als een echte zomerdag. 
De zon schijnt op het terras van Restaurant Pex gele-
gen in de bosjes van Pex. Het grote aantal genodig-
den geniet buiten van aangenaam gezelschap en de 
nodige versnaperingen.



BUSINESS & AUTO

Benz, Motorhuis, Autobedrijf Hartveld, 
Mini Den Haag - om de sleutels uit te de-
len en te verklappen waar de eerste (test) 
rit heen gaat: Golfbaan BurgGolf aan de 
Heuvelweg 3 te Zoetermeer.

Even de schouders 
losgooien 
Bij dé golfbaan van Zuid-Holland staat 
een professional klaar om de testrijders te 
helpen bij het afslaan. Als iedereen een 
driver in de handen heeft en een balletje 

kers van deze bijzondere, door groen om-
geven, plek kennen kan iedereen even 
wakker worden met een lekker kopje kof-
fie of thee. Een mooi moment voor de au-
todealers - Louwman Retail BV, Mercedes 

Autotestdag Business Haaglanden

Auto’s die afslaan? 
Golfballen afslaan!

Wakker worden bij PEX
Om negen uur ‘s ochtends verzamelen de 
13 testrijders bij restaurant en pannenkoe-
kenhuis PEX in de bosjes van Pex. In de 
gezellige en ongedwongen sfeer die bezoe-

Al jaren is de Business Haaglanden Autotestdag een hoogtepunt waar 
de vaste klanten van het blad naar uitkijken. Iedere editie staat garant 
voor een grote dosis plezier tussen de testritten door en ook bij deze 
editie waren de verwachtingen bij de deelnemers weer hooggespan-
nen: Waar zouden de organisatoren ons dit jaar mee verrassen?

TEKST: PHILIP FOKKER FOTOGRAFIE: NICO ORIE
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op de tee heeft geplaatst kan het schouders 
losgooien beginnen. Voor veel van de 
deelnemers is dit niet nieuw maar daarom 
niet minder leuk natuurlijk! En de auto-
testdag zou natuurlijk niet compleet zijn 
zonder een wedstrijd element: Wie komt er 
met putten het dichtst bij de hole? Het 
blijkt na afloop Rob Keukenbring van Na-
dorp Makelaars te zijn die met de eeuwige 
roem gaat strijken.

Sleutels wisselen
Door de ruime selectie van bolide’s kun-
nen de testrijders de tweede rit in een an-
dere auto maken. Ook zijn er een paar tes-
ters daadwerkelijk op zoek naar een 
nieuwe auto. Zij maken dan ook graag ge-
bruik van de mogelijkheid om twee ver-
schillende auto’s te kunnen testen. Als ie-
dereen weer achter het stuur zit kan er 
koers worden gezet naar visrestaurant 
Catch by Simonis in de haven van Scheve-
ningen.

Heerlijke lunch
Van al het rijden en golfen heeft men na-
tuurlijk flinke trek gekregen. Gelukkig 
staat er een uitgebreide lunch bij Catch op 
het programma. Het visrestaurant was 
zelfs nog zo aardig om een waardebon 
voor een lunch beschikbaar te stellen voor 
degene die het antwoord wist op de vol-
gende vragen: In welke stad organiseert 
Business Haaglanden ook een autotestdag 
dit jaar, de hoeveelste Business Haaglan-
den autotestdag was dit eigenlijk en hoe 
heet het nieuwe bedrijf van Rob Truijens? 
Jacco Helmink van Max Health Club was 
dit keer de gelukkige winnaar en mag dus 
nog een keer genieten van de uitgebreide 
menukaart die ze aan de Dokter Lelykade 
43 serveren.
Al met al was ook deze editie van de Busi-
ness Haaglanden autotestdag een groot 
succes. Op de volgende pagina’s kunt u de 
testverslagen van de deelnemers lezen. En 
oh ja, wist u het antwoord op de drie vra-

Autotestdag Business Haaglanden

Auto’s die afslaan? 
Golfballen afslaan!

gen? Laten we u een beetje helpen: Ant-
woord A: de hoofdstad van Nederland, 
antwoord B: het ongeluksgetal en ant-
woord C: RTR Events.
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* Consumentenadviesprijs o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,-, kosten rijklaar maken en metallic lak. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Actie alleen van toepassing 
op voorraadmodellen zolang de voorraad strekt. Niet geldig voor fl eet- en leaseorders, niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie met andere acties. ** Vanaf leaseprijs o.b.v. Nissan QASHQAI Visia, 60 maanden 
/ 15.000 km per jaar Full Operational Lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Informeer bij Zeeuw & Zeeuw naar de beschikbaarheid.

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. COt-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. 

Platinastraat 47 2718 SZ Zoetermeer Tel. (079) 750 50 25
‘s-Gravenzandseweg 14 2291 PE Wateringen Tel. (0174) 63 80 60
www.zeeuwenzeeuw.nl www.nissanwinkel.nl

VOORRAAD VOORDEEL 
BIJ ZEEUW & ZEEUW

Luxe uitgerust met o.a.: 
• 18” lichtmetalen velgen • Glazen panoramadak
• Nissan Safety Shield • NissanConnect Navigatiesysteem
• Nissan Around View monitor • Cruise control

€ 26.450,-*

VAN € 28.450,- NU VOOR:

NISSAN QASHQAI

LEASE V.A. € 363,-/MND***

v.a.  20%  bijtelling tot 1.800 kg trekgewicht

BIJ ZEEUW & ZEEUW

v.a.  20%  bijtelling tot 1.800 kg trekgewicht

DIG-T 115 PK CONNECT EDITION DESIGN PACK



BUSINESS & AUTO

Nissan Qashqai
Ik zit lekker hoog in deze mooi vormgegeven auto. Een stevige 
wegligging en hij schakelt soepel en prettig. Via de makkelijke 
en duidelijke bediening op het stuur regel ik de boordcompu-
ter. Handig is het scherm achter het stuur, waardoor ik goed de 
aandacht op de weg kan houden. De Qashqai is natuurlijk uit-
gerust met airbag, ABS en ook isofix voor de stoeltjes van de 
kinderen. Ook de ruimte in de Qashqai is prettig, zowel voorin 
als achterin.  Het inparkeren gaat soepel want de draaicirkel is 
behoorlijk klein. Toen ik de kofferbak opende ontdekte ik iets 
leuks: de bodem van de kofferbak is gelijk aan de instaphoog-
te, handig als je de boodschappen in de kofferbak zet. De ver-
rassing is de dubbele bodem van de kofferbak. Praktisch om 
bijvoorbeeld de paraplu, gereedschapskoffer of andere spul-
len op te bergen, zonder dat de krat met boodschappen ge-
hinderd wordt. De prijs van 33.000 euro weerspiegelt een goe-
de prijs/ kwaliteitsverhouding. Hij krijgt van mij een 8.

Louis Hak

Fortune Hot Drinks

Renault Twingo
De tweede rit maakte ik in een stoere Renault 
Twingo. Bij het wegdraaien moet ik even wen-
nen aan de draaicirkel en krijg ik het gevoel dat 
ik in een kart rijd, dat komt misschien door de 
achterwielaandrijving. De stoere sportstoelen 
zitten lekker en het schakelen gaat soepel. He-
laas kan ik mijn linkerbeen niet zo goed kwijt, 
die moet ik buigen omdat de wielkast in de weg 
zit. De kofferbak is klein doordat de motor ach-
terin zit. De Twingo is een vijfdeurs, waardoor 
het instappen achterin makkelijk gaat, alleen is 
de ruimte achterin beperkt. De bediening van 
de auto zit op- en achter het stuur, dat werkt 
prettig. De Renault Twingo die ik heb meege-
kregen ziet er sneller uit dan hij in werkelijkheid 
is, met een iets sterkere motor is deze Twingo 

een hele leuke, sportieve auto waarin je gezien mag worden. Met een prijs van meer dan 10.000 euro is het wel een prijzig au-
tootje voor deze categorie, maar hij ziet er wel heel goed uit en dat mag ook iets kosten. Mijn cijfer: een 7.
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BUSINESS & AUTO

De Volvo XC 70 T5 Dynamic
De Volvo XC 70 T5 Dynamic behoort met zijn 61.000 euro tot de 
hogere prijsklasse maar dan heb je ook wat. Deze tank op wie-
len is één brok veiligheid. Wat een feest om in te rijden. Save, 
sound en secure. Je voelt je voortdurend omringd door veilig-
heid en luxe, gecombineerd met een stoere aanblik. Verbazing-
wekkend is het gemak waarmee deze automaat in 6,8 seconden 
geruisloos en vloeiend van 0 tot 100 km komt. Soepel beweegt 
de auto zich door het stadsverkeer en op de snelweg. Hoewel 
we hier spreken over een flinke jongen is het inparkeren geen 
enkel probleem. Ook al zou je de parkeerhulp niet gebruiken, 
dan nog is het een fluitje van een cent. Het dashboard is over-
zichtelijk en gespeend van overbodige opsmuk. Binnen de 
kortste keren heb je door hoe alles werkt dus wat mij betreft 
zeker gebruiksvriendelijk te noemen. Cijfer: 9

Henk Kool

Interkool bv en voorzitter 
Landelijk BIZ-platform

Toyota Auris Hybride
De Toyota Auris Hybride is met zijn 27.000 euro na-
tuurlijk een heel ander verhaal dan de Volvo XC 70. 
Een vergelijking is dus zinloos en zou absoluut onte-
recht zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de prijs/
kwaliteitverhouding van deze Toyota mij niet tegen-
viel. Als stationwagon een zeer verdienstelijke gezins-
wagen die tegelijkertijd heel goed zakelijk de weg op 
kan. Veel ruimte, zowel voor de passagiers als in de 
bagageruimte, en echt multifunctioneel te noemen. 
De raampjes in de achter-zijpanelen maken het ach-
teruitrijden of inparkeren heel gemakkelijk. Bij andere 
auto’s heb je nog weleens dat het schakelen van par-
king naar drive stug of moeizaam gaat maar het 
pookje van deze automaat is dusdanig handig gecon-
strueerd dat nooit enige twijfel kan bestaan in welke 
stand hij staat. Een autoradio met een mooi geluid en 

het overschakelen van elektrisch naar benzine tijdens het rijden gaat ongemerkt. Het dashboard is compleet en over-
zichtelijk  Kortom: als je op zoek bent naar een gezinsauto maar je moet af en toe ook nog wat goederen vervoeren, 
dan is de aanschaf van deze auto zeker het overwegen waard. Cijfer: 7,5.
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BUSINESS & AUTO

Volvo V60 Plug-in Hybrid
Wat een power! Dat verwacht je niet als je in de Volvo Plug-in stapt. 
De elektro- en dieselmotor leveren samen volgens Volvo 285pk, iets 
wat je merkt als je het gas intrapt en je het gevoel krijgt in een 
sportauto te zitten.  In de bochten voelt hij wat log aan, helaas niet 
helemaal het gevoel van een sportauto. De stationwagen heeft drie 
verschillende rijstanden; Pure (volledig elektrisch), Hybrid (optimale 
samenwerking diesel en elektromotor) en Power (allebei de moto-
ren met maximaal vermogen en koppel). De V60 is een comforta-
bele auto en rijdt vooral in de Pure modus super relaxed. Van bin-
nen ziet de auto er tres-chique uit. Zalige stoelen en een fraaie af-
werking met veel gebruik van leer.  Het invoeren van een bestem-
ming in de navigatie ging helaas wat lastiger. Het accupakket neemt 
achterin aardig wat ruimte weg. Je golftas achterin wordt wat lastig, 
iets wat je wel graag meeneemt in een auto als deze.  Conclusie, de 
volvo V60 is een wolf in schaapskleren. Een luxe auto die met slechts 
7% bijtelling heel interessant is voor de zakelijke rijder.  Cijfer: 8

Jacco Helmink

Max Health Club

Subaru Outback
Als ik aan Subaru denk, dan denk ik aan autorally’s. Op in-
ternet lees ik dat Subaru verkooprecords breekt elders in 
de wereld. Echter hoor of zie je in Nederland weinig over 
dit merk. Hoe zou dat komen? Leuk om je die vraag te stel-
len als je een testrit maakt in de nieuwe Outback. Op het 
eerste gezicht ziet de Outback eruit als een stoere auto. Er 
zit behoorlijk wat ruimte in de auto, zeker ook achterin. Le-
deren stoelen, wel wordt er veel gebruik gemaakt van 
plastic in de auto. Iets wat je meer ziet bij de auto’s in 
Amerika. De auto is enorm goed uitgerust, lane departure 
warning, eye sight, x-mode, cruise control etc. etc. alle-
maal mooie termen die standaard in de Outback zitten. 
De auto heeft een grote grondspelling, hierdoor doet hij 
het ook goed in het terrein (dit hebben we helaas niet kun-

nen testen, maar stond wel in de folder). Op de weg voelt de auto een beetje sompig aan. De automaat is even wennen en rea-
geert niet heel snel, je voelt dat de auto schakelt en het toerental aanpast. Dit geeft een wat onrustig gevoel, zeker als je net uit 
een semi-elektrische volvo stapt. Naar mijn mening is dit een prima auto als je ook af en toe off-road rijdt, iets wat in Nederland 
niet vaak gebeurt. Daarnaast heeft de auto een redelijk hoge CO2 uitstoot. In Nederland is dit zeker niet interessant voor de 
zakelijke rijder. Naast de afwerking die wat plastic aan doet zijn dit drie redenen die ik heb kunnen bedenken waarom je deze 
auto niet veel ziet in Nederland. De auto beviel mij overigens prima en ik was verrast door zijn compleetheid. Cijfer: 7
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Brandstofverbruik (EC/136/2014J) 3,7 L/100km (27,0 km/L); CO2 82 gr/km.

Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 48 mnd en 15.000km/jaar, o.b.v. 6 schadevrije jaren, excl. BTW en brandstof. Info via zakelijk@toyotafs.nl of 0347 - 367 952. Prijswijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op toyota.nl voor de actie- en verkoopvoorwaarden.

De Auris TS Hybrid Lease is er al vanaf € 28.250,-. De Auris TS is ook verkrijgbaar als zeer rijk uitgeruste Hybrid Lease Plus met nog 
meer extra’s. En als u nu beslist profi teert u 5 jaar lang van slechts 14% bijtelling! Ervaar zelf het rijplezier en de ruimte tijdens een 
proefrit. U bent van harte welkom in onze showroom.

De nieuwe Auris TS Hybrid Lease met o.a. navigatie, parkeerhulpcamera en panoramisch dak

De ruimste wagon
met 14% bijtelling en
standaard automaat

Louwman 
Den Haag, Donau 36, 070-3491800

Den Haag, Kerketuinenweg 16, 070-3677466
Zoetermeer, Abdissenbos 3, 079-3203040,

www.louwman.nl

VOLVO V40 D2 
NU TIJDELIJK ALS BUSINESS SPORT EDITON

V.A. €29.995,-

Niham Den Haag BV   Niham Delft BV   Niham Westland BV   Niham Zoetermeer BV    WWW.NIHAM.COM

inclusief winterline en business pack connect



BUSINESS & AUTO

Toyota Auris
De eerste auto die ik mag testen als wij bij PEX wegrijden is de 
Toyota Auris. Wat mij meteen opvalt voordat ik instap is de mooie 
gestroomlijnde carrosserie van deze hybride. Bij het uitparkeren 
blijkt hij ook een fijne, kleine draaicirkel te hebben. Erg handig voor 
in de stad natuurlijk! Op naar Zoetermeer, een ritje dat lang genoeg 
duurt om de wegligging eens uit te proberen. Die is prima al vind ik 
de Auris eerlijk gezegd wel iets langzaam optrekken op de snelweg. 
Als ik binnen om mij heen kijk zie ik dat het interieur mooi is afge-
werkt, met Japanse precisie kunnen we wel stellen. Het feit dat 
Toyota een Japanse auto is zou voor mensen een reden kunnen zijn 
om de prijs-kwaliteit verhouding iets verkeerd in te schatten. Maar 
met de ruime been- en kofferbakruimte, het makkelijke bedienings-
paneel en het overzichtelijke dashboard met puike radio vind ik die 
verhouding erg goed. Wel had ik wat moeite met de navigatie in-
stellingen maar dat is waarschijnlijk een kwestie van wennen. De 
Toyota Safety Sense techniek maakt dat het met de veiligheid ook 
tip top in orde is. Mijn cijfer? Een  8

Peter de Ruiter

Catch by Simonis

Volvo V60 
De Volvo. Dat waren vroeger toch van die wagens die er-
uit zagen alsof ze getekend werden door een kind van 
vier? Hoekig maar oerdegelijk dus. Dat is de laatste jaren 
wel veranderd natuurlijk en de V60 is dan ook een mooi 
gestroomlijnde bolide. Net als de Auris heeft deze Volvo 
een fijne draaicirkel voor in de stad en is de wegligging 
op de terugweg van Zoetermeer naar Catch by Simonis 
uitmuntend. De V60 die ik rijd is een automaat met hy-
bride motor die van 0 naar 100 kilometer per uur flitsend 
optrekt en dat bevalt zeker! De stoelen zijn erg comforta-
bel en passen goed bij de rest van het vloeiende interi-
eur. Plenty kofferbak- en beenruimte, zowel voor- als ach-
terin. Het dashboard is chique afgewerkt en de standaard 
functies zijn makkelijk te bedienen. Ook bij de V60 heb ik 
wat moeite met de navigatie al zijn de verdere accessoi-
res uitmuntend. Dit is toch iets meer een auto naar mijn 
smaak en ik geef hem daarom een 8,5
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NU BIJ MOTORHUIS 
DE NIEUWE CITROËN C4

www.citroen.nl
Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, 
bandenspanning, rijstijl en –omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs van € 16.490 is gebaseerd op de Citroën C4 Cactus VTi 82 en is incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kosten 
rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden citroen.nl). Prijs-, specificatie- en fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Kijk voor meer informatie op citroen.nl.  

GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,1 - 4,6 l/100km; 21,7 - 32,3 km/l; CO2: 82 - 107 g/km. 

 € 16.490V.A.V.A.

MOTORHUIS DELFT  -  EXPORTWEG 3 - DELFGAUW - 015-2517230 - WWW.MOTORHUIS.NL
MOTORHUIS FOREPARK  -  RHÔNE 18  -  DEN HAAG  -  070-3471747  -  WWW.MOTORHUIS.NL

MOTORHUIS KERKETUINEN - KERKETUINENWEG 70  -  DEN HAAG  -  070-3098980  -  WWW.MOTORHUIS.NL

Gem. brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,2 – 5,2; kms/liter 13,9 – 
19,2; CO2 gr/km 169 – 138.

Deze actie betreft een niet-doorlopend kredietaanbod via Opel Financial Services (GMAC Nederland N.V. te 
Breda KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer in onze showroom naar de voorwaarden of bel 
Opel Financial Services (076 - 544 89 32). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Kijk voor de actie- en ver-
koopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.

MODEL
ADVIES
CONS. PRIJS

AANBETALING KREDIETSOM
LOOPTIJD
IN MND.

TOTAAL TE
BETALEN BEDRAG

MAANDLAST
VASTE DEBET-
RENTEVOET

JAARLIJKSE KOSTEN 
PERCENTAGE

Cascada 1.4 Turbo 140pk Cosmo € 35.195 € 24.431 € 10.764 36 € 10.764 € 299 0% 0%

Cascada 1.6 Turbo 200pk Cosmo € 39.445 € 26.881 € 12.564 36 € 12.564 € 349 0% 0%

Cascada 1.6 Turbo Automaat 170pk Cosmo € 41.545 € 27.181 € 14.364 36 € 14.364 € 399 0% 0%

DE CASCADA

ELK SEIZOEN IN ZIJN ELEMENT.
Met de all season cabriolet, de Opel Cascada, is het altijd mooi weer. Deze eersteklas vierzitter wordt standaard royaal uitgerust 
met 18-inch lichtmetalen velgen, een lederen stuurwiel, Park Pilot en Electronic Climate Control. En met één druk op de knop 
opent het dak zich automatisch in slechts 17 seconden. Bovendien profi teert u nu tijdelijk van 3 jaar lang 0% rente op de 
fi nanciering, 2 jaar lang gratis onderhoud én 1 jaar lang gratis all risk verzekering. U bent van harte welkom in onze showroom. 

Kom naar onze showroom en profi teer van unieke aanbiedingen.

Al vanaf:

€ 35.195
of voor € 299 p.mnd.

jaar 0% rente

jaar gratis
onderhoud
jaar gratis all risk 
verzekering

motorhuis.nl

Delft, Exportweg 3, Delfgauw
Den Haag, Binckhorstlaan 125
Den Haag, Kerketuinenweg 70



BUSINESS & AUTO

Citroën C4 Cactus
Allereerst heb ik gereden in de Citroën C4 Cactus beschikbaar 
gesteld door Het Motorhuis. Een auto die wij als Achilles Auto-
lease veel bij onze klanten inzetten daar er ook een 14% uitvoe-
ring is. Ik heb de auto ervaren als een prima auto, voorzien van 
allerlei leuke gadgets zoals het dashboard en het bedieningspa-
neel in de middenconsole en de Airbump op deuren om krassen 
en beschadigingen te voorkomen. Verder is de auto van alle ge-
makken voorzien en zeer ruim afgemeten in de kofferbak, de 
achterbank en ook voorin. Daarnaast is de auto zeer compleet 
met alle veiligheidsaspecten zoals ABS, meerdere airbags en zo 
meer. De auto schakelt makkelijk, rijdt verder prima en de weg-
ligging met 17 inch velgen is helemaal goed. Al met al een leuke 
auto voor de berijders die iets anders willen en toch een beetje 
hoog willen zitten en met een gunstige bijtelling voor de diesel 
(14%) en de benzine (20%). Kortom ik zal hem zeker aanbevelen 
aan mijn relaties en geef deze auto een 8.

Jeroen van der Zijden

Achilles Autolease

Opel Cascade
Mijn tweede proefrit was met de Opel Casca-
de, ook van Het Motorhuis. Een auto waarbij je 
niet naar de bijtelling moet kijken, maar naar 
het plezier. Het cabrio rijden is natuurlijk altijd 
een prettige belevenis, daar je lekker met de 
zon op je hoofd kunt cruisen. Eenmaal op de 
weg is het een comfortabele auto met vier zit-
plaatsen en verder van alle gemakken voor-
zien. De metalen kap is volledig elektrisch en 
makkelijk te bedienen door één druk op de 
knop.  Eenmaal gesloten, heb je ook een 
mooie coupé. De kofferbak is op zich ruim, 
maar is altijd wat kleiner door een open dak. 
Verder is de auto dus van alle gemakken voor-
zien met airbags, ABS enzovoort. De navigatie 
en telefoon zijn allemaal vanuit de berijder 

cockpit gemakkelijk te bedienen en de bediening spreekt voor zich. Al met al een zeer complete cabrio, die niet onder doet voor 
de duurdere cabrio’s, zoals die van BMW en Audi. Qua cijfer geef ik deze auto een 9.   
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BUSINESS & AUTO

Nissan Quashqai
Deze auto heeft een sportief design met binnen voldoende ruim-
te en een goede wegligging. Hij is een stuk ruimer dan een door-
snee station en hij zit ook iets hoger, hierdoor heeft de auto een 
goed zicht op de weg. Zeker zakelijk interessant vanwege de lage 
cataloguswaarde en de bijtelling. Ook zijn er veel extra opties. In 
mijn eigen branche is deze auto een goede optie omdat de auto 
voldoende ruimte biedt om spullen mee te nemen voor grote in-
stallatie projecten. Voor privégebruik is de auto ook aantrekkelijk 
vanwege de grote kofferbak en voldoende beenruimte. De Nissan 
Quashqai heeft een overzichtelijk en sportief dashboard met een 
mooi touchscreen. De ruimte in de auto is ook erg praktisch, voor 
gezinnen met kinderen. De draaicirkel is echter vrij groot. Over 
het algemeen is de Nissan Quashqai een prettige auto voor zowel 
zakelijk als privégebruik. Het beste aan deze auto vind ik de vorm-
geving en de wegligging. Ook een groot voordeel vind ik de vei-
ligheid van deze auto. Een nadeel aan de auto vind ik dat het rijcomfort minder is. Als ik mij uit zou drukken in een cijfer over de-
ze auto zou ik de Nissan Quasqhai een 8 geven. 

Chris Goedschalk

Telecomhuys

Citroën Cactus
De Airbumb is origineel en de auto in zijn geheel 
oogt compact. Een erg mooi aspect van de auto is 
het panorama dak. Hij zit zeer comfortabel en geeft 
een goed en duidelijk overzicht op de weg. Het cen-
trale display in de Cactus is functioneel en past goed 
bij het design met voldoende ruimte. Het touchs-
creen werkte snel en naar wens, overzichtelijk en een-
voudig in gebruik. De stoelen van de auto zijn super 
comfortabel, daarnaast is de ruimte in de kofferbak 
ook erg praktisch voor zakelijk gebruik. Ook privé is 
de Citroën Cactus een aantrekkelijke auto met een 
veilig solide gevoel. Ik was zeer verrast door het spor-
tieve rijgevoel van deze Citroën. Het geluid van de 
motor creëert een race ervaring, een aangename ver-
rassing! Als ik mij uit zou drukken in een cijfer over 
deze auto zou ik de Citroën Cactus een 7,5 geven.
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MINI Cooper 5-deurs 
Wauw, als eerste auto mag ik rondtoeren in een MINI Cooper 
5-deurs automaat in de schitterende kleur British Racing Green. 
Direct bij het instappen al een luxe gevoel door het mooie en 
zachte leer van de stoelen, de automaat, het uitgebreide instru-
mentenpaneel, het schuifdak en hoe heerlijk ruim de auto is. De 
zon begint net uitbundig te schijnen, dus schuifdak open en toe-
ren. Ik kies ervoor een stukje stad en stukje snelweg te rijden om 
de auto goed te testen. In de drukke binnenstad trekt de auto 
goed op en heeft voldoende power om als eerste weg te komen 
bij de verkeerslichten. Buiten de stad rijdt het comfortabel met 
een goede en stabiele wegligging. Niets ontbreekt in deze uit-
voering zelfs een head up display is aanwezig. De MINI Cooper 
heeft voldoende ruimte om een gezin met twee kinderen comfor-
tabel te vervoeren. Evenals een ruime achterbak met voldoende 
ruimte voor koffers en tassen. De grote Big Ben is nu radio, 
boordcomputer en navigatie en bevindt zich in het midden van het dashboard. Ik heb een heerlijk ritje gehad in deze com-
plete MINI en ben aangenaam verrast! Cijfer:8

Betsy Dijkstra

Kick ICT

BMW 220i Active Tourer
Ondanks dat ik al vele jaren zelf een fervent 
BMW-rijder ben, kende ik dit model BMW 
nog niet, wat een schande! Dit schijnt de eer-
ste MPV van BMW te zijn en de eerste met 
voorwielaandrijving. De eerste rij ervaring lijkt 
op die in de MINI, zo ook de plaats van het in-
strumentarium en alle andere bedienings-
knoppen. Het interieur straalt pure klasse uit. 
Het is wel even wennen als je instapt, want de 
stoelen staan wat hoger en je krijgt een heel 
ruimtelijk gevoel, anders dan in bijvoorbeeld 
een X3. Volop ruimte binnenin met zelfs een 
verschuifbare achterbank, hiermee creëer je 
de ruimte die je nodig hebt. Fijn daarbij is de 
hoge zit waar je benen een veel natuurlijker 
houding kunnen aannemen. We rijden spor-

tief en rustig vanaf Burggolf Zoetermeer naar Catch by Simonis aan de haven. Deze verrassende BMW is een prima auto die je 
zowel zakelijk als privé veel (rij) comfort brengt. Cijfer: 8,5
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Met de revolutionaire EyeSight™ technologie beschikt u over het beste op 
het gebied van veiligheid. En met zijn Symmetrical All-Wheel Drive systeem 
heeft u geen enkel probleem met steile hellingen en ruig terrein.

De nieuwe Outback.
Vanaf € 38.995

DE MEESTE AUTO’S.

NIET OP TIJD STOPPEN. 
DE MEESTE AUTO’S KUNNEN  

LAAT U OVERTUIGEN EN TEST DE OUTBACK ZELF.
Gem. verbr.: 6,1 – 7,0 l/100 km (16,4 – 14,3 km/l) CO2 emissie: 159 – 161 g/km. Genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken en metallic/pearl/silica lak. 
Afgebeeld model kan opties bevatten. Vraag uw Subaru dealer naar de kosten en voorwaarden of ga naar www.subaru.nl. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
WWW.SUBARU.NL

Gem. verbr.: 6,1 – 7,0 l/100 km (16,4 – 14,3 km/l) CO2 emissie: 159 – 161 g/km.

LAAT U OVERTUIGEN EN TEST DE OUTBACK ZELF.

DE MEESTE AUTO’S.

NIET OP TIJD STOPPEN.
DE MEESTE AUTO’S KUNNEN

Met de revolutionaire EyeSight™
technologie beschikt u over het beste
op het gebied van veiligheid. En met
zijn Symmetrical All-Wheel Drive
systeem heeft u geen enkel probleem
met steile hellingen en ruig terrein.

De nieuwe Outback.

Vindt u een laag brandstofverbruik, grip
onder alle weg- en weeromstandigheden,
bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid
belangrĳk?

De comfortabele Forester Nagano heeft
het allemaal in zich en is leverbaar vanaf
€ 36.995,-.*

Beleef het avontuur met de Subaru Forester
en maak direct een afspraak voor een
overtuigende proefrit!

• GRATIS LEDEREN
BEKLEDING*

• GRATIS NAVIGATIE*

• GRATIS AUTOMAAT*

• STANDAARDMET
PERMANENTE
VIERWIELAANDRĲVING

Gem. verbr.: 5,7 – 8,5 l/100km (17,5 – 11,8 km/l) CO2 emissie: 150 – 197 g/km. Genoemde vanafprĳs is inclusief btw en bpm, exclusief recyclingsbĳdrage, kosten rĳklaarmaken en metallic/pearl/silica lak.
Wĳzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afgebeeld model kan opties bevatten. Vraag uw Subaru dealer naar de kosten en voorwaarden of ga naar www.subaru.nl.
*Deze actie is geldig tot en met 31 maart 2015.

FORESTER

www.facebook.com/subarunederland

Autobedrijf Harteveld
Exportweg 1 | 2645 ED Delfgauw | Tel. 015 - 256 51 00 | www.autobedrijfharteveld.nl



BUSINESS & AUTO

BMW 220i Active Tourer
Dit model van BMW heeft een hoge instap waardoor je ook bij 
het rijden een goed overzicht hebt. In het verleden heb ik ook in 
een hoge auto gereden en dat vond ik in sommige gevallen als 
een bestelbus rijden, dat was bij deze auto zeker niet het geval. 
Een lekker rijdende auto met een stoere vormgeving. Het rij-
comfort is dus prima, de draaicirkel vond ik relatief klein, wat erg 
prettig is. Voor mij persoonlijk zou de beenruimte voldoende 
zijn, voor wat langere mensen achterin zou dat wellicht wat min-
der kunnen zijn. De kofferruimte zou ik te klein vinden. Niet zo-
zeer zakelijk maar wel privé, en aangezien zakelijk en privé 
steeds meer door elkaar lopen vind ik dit toch van belang bij 
een zakelijke auto. Het bedieningspaneel/ dashboard is redelijk 
conservatief maar wel duidelijk en overzichtelijk. Een mooie au-
to om gebruik van te mogen maken, die pittig rijdt, zeker waar 
voor je geld. In mijn geval zou het cijfer een 8 zijn voor deze au-
to en puur voor zakelijk gebruik een 9.

Jan Jol

De Keyzer Zekerheid

Nissan Qashqai
Mijn tweede auto van de dag is een Nissan 
Qashqai. Een wat stoerder ogende auto dan 
de BMW wellicht. Ook deze auto heeft een 
hoge instap en is minder windgevoelig waar-
door de wegligging iets minder is. Maar zeker 
niet op een vervelende manier. De draaicirkel 
viel mij ook niet tegen. Het rijcomfort is pri-
ma, doordat de auto wat hoger ligt heb je al-
tijd goed zicht en dat is een groot voordeel. 
Het schakelen ging goed en soepel. Dit mo-
del is geen auto om pittig mee te rijden maar 
een prima zakelijke auto welke ook goed pri-
vé gebruikt kan worden. Het bedieningspa-
neel is overzichtelijk en functioneel. Geen bij-
zondere ‘toeters en bellen’ maar dat vind ik 
persoonlijk ook niet nodig. De achteruitrijd-

camera is heel handig bij het parkeren. De beenruimte is prima voorin, achterin zoals ik het kon beoordelen ook goed, voor 
volwassenen en dus zeker ook voor kinderen. De kofferruimte is voldoende voor zakelijk en privégebruik. De Qashqai is voor-
zien van de meest gebruikelijke veiligheidsaspecten. Deze auto heeft een goede prijs/kwaliteitsverhouding en krijgt van mij 
het cijfer 7,5.   
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DE NIEUWE MINI.
NU MET 1-2-3-4-5 DEUREN.

Gemiddeld brandstofverbruik 3,9 tot  7,6 liter/100km. CO2-emissies van 92 tot 136 gram/km.

Met zijn pittige uitstraling én extra 
comfort biedt deze 5-deurs niet alleen 
een ruimtelijk voorkomen maar ook 
plaats aan lange benen en veel bagage. 
De nieuwe MINI 5-deurs, de MINI met 
een geheel eigen personality.
Vanaf  € 19.990,-

20% BIJTELLING

MINI Den Haag
Donau 38 - 40 (Forepark)
2491 BA Den Haag
T (070) 30140 20
www.MINI-denhaag.nl

THE NEW ORIGINAL 
BIJ MINI DEN HAAG.

Lexus is 25 jaar in Nederland. En dat vieren we graag met extra voordeel voor u. Bijvoorbeeld met de IS 25th 
Edition. Daarmee profiteert u van o.a. 17” 10-spaaks lichtmetalen velgen, een Lexus navigatiesysteem en een 
achteruitrijcamera. De Lexus IS 25th Edition heeft 20% bijtelling en is er vanaf € 40.990,-. Kom langs in onze 
showroom en ervaar de luxe van Lexus tijdens een proefrit. Nu tijdelijk met gratis Geneva Audio Systeem 
t.w.v. € 349,-. Kijk snel op www.louwman.nl/geneva. De actie loopt t/m 30 juni 2015.

Brandstofverbruik (EC 136/2014W) 4,3 L/100km (23,3 km/L); CO
2
 101 gr/km.

Prijzen incl. BTW en excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Importeur Louwman & Parqui B.V. Meer info bel 0162 – 585 288 of kijk op lexus.nl.

lexus Is 25th edItIon
€ 2.600,- voordeel en 20% bijtelling

LEXUS DEN HAAG
Donau 36, 2516 BB Den Haag, telefoon 070 - 3491800, www.louwman.nl



BUSINESS & AUTO

Lexus IS 300h
De auto staat aan maar de motor niet, het starten van de Lexus is 
even wennen. De autosleutel in je binnenzak, één druk op de 
startknop en alle systemen gaan in werking, geluidloos. Ook tij-
dens het rijden hoor je hem nauwelijks. In de sportstand, met 
het gaspedaal ingetrapt vlieg je als een raket vooruit, maar zelfs 
dan met fluisterende motor. De afwerking van de auto staat op 
hoog niveau en geeft je het gevoel van het rijden in een luxe li-
mousine.  Hoewel dit de sportuitvoering is, is er niet echt iets 
sportiefs aan de auto te bekennen. Er zou hard kunnen worden 
gereden en hij stuurt strak, maar de auto nodigt daartoe niet uit. 
Je relaxed laten vervoeren in alle comfort, dat past beter. De 
kofferbak is niet erg groot en ook de ruimte voor de achterpas-
sagiers is wat aan de krappe kant. Voorin, en dan vooral in de 
bestuurdersstoel, zit je het best. Het dashboard geeft doorlo-
pend de samenwerking tussen de motor en het batterijen pack 
weer, wat bij een hybride hoort. Voor mij hoeft dat echter niet. 
Een geweldige reiswagen is de Lexus. Zeer comfortabel. Ik mis 
wel een beetje een eigen karakter. Cijfer: 8

Jaques Buiteman

Codex Legal notarissen

Renault Clio 
Het lijkt een contrast, van een Lexus over-
stappen in een Renault Clio. En dat is het ook, 
maar wel een leuk contrast. De Clio is een kek 
karretje met gek genoeg heel veel binnen-
ruimte en een fatsoenlijke kofferbak. Het rij-
den is fun en daarvoor rijd je toch auto? Actief 
berijden, zelf alles in de hand. Je hoort deze 
motor dan natuurlijk wél. Onvoorstelbaar wat 
er allemaal op en aan deze auto zit: volauto-
matische airco, elektrische ramen en een 
mooi en gemakkelijk te bedienen boordcom-
puter met navigatie en puike audio. Hij stuurt 
heel direct en achteruit inparkeren is mede 
door de achteruitrijcamera een fluitje van een 
cent. Het dashboardontwerp is erg mooi. 
Ook de overige aankleding van de auto is op 
orde. Omdat je heel veel auto krijgt voor je 
geld en de auto leuk is én rijdt krijgt hij van 
mij een 7,5.
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U kunt de BMW 2 Serie Active Tourer bij ons in de showroom zien. Het is een innovatieve combinatie van veelzijdigheid en dynamiek: 
compact van buiten, ruim van binnen. U stapt in op een hoger comfortniveau, letterlijk. En met speels gemak voegt het interieur zich naar 
uw plannen. Met kinderen of vrienden. Ski’s of golftassen. Zelfs de fietsen kunnen mee. U bent van harte welkom.
U koopt de BMW 2 Serie Active Tourer al vanaf € 29.484,-*. Leasetarief vanaf € 545,-**.

DE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER.
GENIET VAN MEER BIJ BMW DEN HAAG.

BMW maakt
rijden geweldig

BMW Den Haag bv

bmw-denhaag.nl

Gemiddeld brandstofverbruik van 4,1 tot 6,2 liter/100 km (16,1 tot 24,4 km/liter) met een CO2-emissie van 109 tot 143 g/km.

20% BIJTELLING

BMW Den Haag bv, Donau 38-40, 2491 BA Den Haag, T (070) 301 71 70, www.bmw-denhaag.nl

*  Genoemde prijs is incl. btw en bpm, excl. recyclingbijdrage, leges en kosten rijklaar maken.
** Genoemd leasetarief is excl. btw, vervangend vervoer en brandstof en is gebaseerd op een Full Operational Lease met een looptijd van 48 maanden 
 en een kilometrage van 15.000 km per jaar. BMW Operational Lease is een product van BMW Financial Services. Stand 06.05.15 S.E.&O.

Mercedes-Benz Den Haag 
Donau 42 
2491 BA Den Haag 
tel. 070 - 340 03 00. 

www.mbdb.nl, 
info@mbdb.nl

Mercedes-Benz Naaldwijk 
Klompenmakerstraat 50 
2672 GA Naaldwijk 
tel. 0174 - 52 67 70.

Mercedes-Benz Leiden 
Vondellaan 45 
2332 AA Leiden 
tel. 071 - 576 93 03.

Mercedes-Benz Alphen a/d Rijn 
De Schans 25 
2405 XX Alphen a/d Rijn 
tel. 0172 - 47 51 55.

“Car of the Year” voordeel bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven.
Afgelopen maand is de C-Klasse uitgeroepen tot “Car of the Year 2015”. Reden tot feest dus!
Daarom bieden wij onze C-Klasse modellen uit voorraad de komende zomermaanden aan  
met extra veel voordeel. Het voordeel op de rijk uitgeruste actiemodellen kan oplopen tot
maar liefst € 7.926,-! Bekijk het volledige aanbod op www.stardeals.nl.

Gecombineerd verbruik: 4,3 – 5,5 I/100km, 23,2 – 20,0 km/I CO2 -uitstoot: 109 – 127 g/km. 
Actie is geldig zo lang de voorraad strekt. Voor kosten en leveringsvoorwaarden zie www.mbdb.nl.

K

Accoord:

Omschrijving: Car of the year ADV Operator: John

FHV_95015_MB_C-Klasse_Car of the Year_AMG_190x128.indd   1 6/10/15   3:59 PM
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Land Rover Discovery Sport 
Mij viel de eer te beurt om te mogen rijden in de Land Rover Discove-
ry Sport. Hoewel de naam suggereert dat het om de opvolger van de 
oude Discovery gaat, hebben wij hier te maken met de opvolger van 
de Land Rover Freelander. De Freelander was de compacte SUV die 
als instapmodel in de markt is gezet. Deze Discovery Sport is dus een 
compacte en zeer modern vormgegeven Land Rover. Uiteraard heeft 
hij de wegligging en het rijcomfort dat bij dit merk hoort. Hij zoeft 
werkelijk over de snelweg en ik vermoed dat hij ook zeker off-road zijn 
mannetje staat als ik naar de verschillende “Terrain Response” stan-
den kijk. In de auto zelf is alles uitermate netjes en behoudend afge-
werkt. Ik merk wel degelijk tijdens het rijden dat de “Sport” toevoe-
ging niet voor niets op de kont van deze veelzijdige bolide is geplakt. 
Je kunt hem kortom met veel plezier flink op de staart trappen als je 
zou willen. De beenruimte is ook zeker voldoende en met bijna 35 li-
ter opbergmogelijkheden kent de Discovery Sport zowel zakelijk als 
privé een prima prijs-kwaliteit verhouding. Als je hierbij ook nog eens 
gebruik maakt van de 5+2 zits interieur mogelijkheid kun je dus zelfs een half sport team vervoeren. Al met al een plezierige 
ervaring waarbij ik deze auto met een 7 wil belonen.

Rob Keukenbring

Nadorp Makelaars

Mercedes C 350 Estate
Een plug-in hybrid met dieselmotor maar 
wow, wat een power! De landweggetjes 
in Zoetermeer moeten er aan geloven en 
Rob Truijens, die achter mij rijdt, zie ik in de 
spiegels verdwijnen.De wegligging is zoals 
van Mercedes te verwachten fenomenaal 
en al snel zijn we in de bewoonde wereld 
alwaar ik mij bewust word van het degelijke, 
strakke en zakelijke interieur. De ster op de 
voorkant stoort mij niet en mijn gevoel is dat 
je met deze auto overal kunt voorkomen. 
De prijsstelling is natuurlijk wel zoals je 
die bij Mercedes kan verwachten, voor full 
options moet betaalt worden. Dat het plug-
in concept flinke besparing in het gebruik 
oplevert, geloof ik niet, maar bij de aanschaf 
en eventuele bijtelling is dit ongetwijfeld 

voordeliger. Die bijtelling van 7%, zo leer ik later, maakt het op dit moment een zeer populair zakelijk model.Dit Estate model 
leent zich er zeker voor om in het weekend met de familie te toeren, maar de kofferbak is nog steeds te klein voor een aantal 
golfsets. Al met al is deze auto helemaal af, maar zal het voor deze SUV rijder altijd lastig blijven om weer zo dicht op de grond 
te zitten. Deze plezierige en betrouwbare auto waardeer ik op een 8+.
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Renault Clio
Na een kop koffie bij PEX was het tijd om achter het stuur te stap-
pen van de Renault Clio. Mijn ogen zochten op de parkeerplaats 
naar een kleine, compacte functionele gezinsauto maar die vond ik 
niet. Wat ik wel zag staan was een mooie, strak gelijnde midden-
klasse stationcar die niet over het hoofd te zien is. Een fraai strak 
interieur met alle bedieningsknoppen onder handbereik. Bij het 
wegrijden draai ik met gemak van de parkeerplaats af. In de stad is 
het een prettig sturende auto die op de snelweg pittig accelereert. 
Het interieur van de auto is luxe te noemen en prima voor zakelijk 
en privé gebruik. Hij heeft een goede wegligging en is compleet 
uitgerust. En zoals het Franse auto’s betaamt: de stoelen zijn net 
fauteuils. De beenruimte voor volwassenen is goed en ook de kof-
ferruimte van deze stationcar is riant, een dikke 7,5 geef ik hem.

Nico Orie

Nico Orie fotografie

MINI Cooper 5-deurs
Na het sleutels wisselen zag ik wederom een auto 
staan die zijn voorafgaande modellen overtreft. Deze 
MINI in British racing green, zag er prachtig uit in de 
zon! Ik ontdekte al snel nog een klassiek element uit 
de roemruchte Britse autohistorie: de grill. Deze deed 
mij enorm denken aan de mooi verchroomde grilletjes 
van de Austin Healy uit de jaren ‘50. Echter de prach-
tige eigentijdse lichtmetalen velgen maken deze Mini 
helemaal 2015. MINI’S van tegenwoordig hebben ver-
assend veel binnenruimte. De stoelen zijn super luxe, 
met een fijne zit. De knoppen zijn helaas niet altijd lo-
gisch geplaatst maar dat zie je vaker bij sportieve au-
to’s. De instrumenten op het dashboard zijn echter wel 
in de sportieve Britse sportwagen stijl ontworpen. 
Heel fraai! Het indrukwekkendste van deze auto zijn 
toch wel de rijeigenschappen. Krachtig, soepel, en 

enorm zeker in de bochten. Een rijgedrag waar ik twee dagen later nog aan terugdacht, en dat is opmerkelijk. Zakelijk 
gezien een wagen waarmee je weliswaar opvalt als je voorrijdt, maar waarmee je niet ‘overdressed’ bent.
Een auto die zeker een statement maakt van eigentijds, creatief en sportief, maar die ook getuigt van zakelijke realiteits-
zin, ik geef hem dan ook een 8,5.
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Renault Twingo
Wat een leuk eigentijds ontwerp heeft deze compacte Twingo! 
Het zicht door de achterruiten is prima, parkeert dus makkelijk in 
en is erg geschikt voor het drukke stadsverkeer. 
Ondanks dat het flink waaide tijdens de testrit ligt deze beschei-
den auto goed op de weg, je voelt je veilig en een vrachtwagen 
inhalen op de snelweg is geen probleem. 
Je zit comfortabel in de fijne stoelen, ook achterin. Het dashboard 
is overzichtelijk en qua speelsheid afgestemd op de vormgeving 
van de carrosserie. De versnellingsbak schakelt soepel, het bedie-
ningspaneel is overzichtelijk ook al heb ik de radio bijvoorbeeld 
niet gebruikt. Dan de kofferbak- en beenruimte: lekker ruim, ook 
op de achterbank. Als deze wordt weggeklapt is de laadruimte 
2,20 meter diep, wat een verrassing! Airbags, ook in de deuren 
voor de bijrijders en door ABS en de nieuwe AFU technologie 
(hierdoor wordt de remweg kleiner zonder de macht over het 
stuur te verliezen), het draagt allemaal bij aan het veilige rijgevoel. Kortom: Een prima prijs/ kwaliteitsverhouding, voor 
10.000 euro heb je aan de Twingo een goede vijfdeursstadsauto. Mijn cijfer: een 8.

Cher Bos

Cher Bos Design

Nissan Qashqai
Mijn tweede rit is in de Nissan Qashqai, wat 
een stoere, goed gestroomlijnde bak is dit! 
Door het intelligente parkeersysteem is par-
keren (vooral in de stad) een makkie. De as-
sistent is dus zeker een plus. In een Qashqai 
zit je vrij hoog wat, in combinatie met de goe-
de wegligging, heerlijk rijdt. De luxe en com-
fortabele stoelen nodigen uit tot lange ritten 
waarbij het soepel en licht schakelen, vooral 
voor een crossover als deze, ook meetelt. Die 
crossover insteek waar Nissan bij de Qashqai 
op ingezet heeft lijkt mij een gat in de markt. 
Vanaf een kleine 24.000 euro schaf je een au-
to aan die, met genoeg hoofd- en beenruimte 
en de vele opbergvakjes, prima privé en zake-
lijk te combineren is. De bediening laat niets 

te wensen over en met onder andere zes airbags, in combinatie met de hoge zit, voel je je veilig op de weg. Mijn cijfer: een 8. 
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NIEUWE DISCOVERY SPORT

ADVENTURE. IT’S IN OUR DNA.

Min./max. gecombineerd verbruik: 4,5-8,3 l/100 km, resp. 22,2-12,1 km/l, CO2-uitstoot resp. 119-197 g/km. 
Consumentenprijs vanaf € 42.250 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor verkoopvoorwaarden www.landrover.nl. Leaseprijs Discovery Sport 
vanaf € 765 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

Romijn Land Rover Centre Den Haag  
Forepark - Neckar 7-9, Den Haag

070-301 24 45 www.romijngroep.nl
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Mercedes C350 Estate 
Normaal gesproken test ik tijdens de autotestdag geen auto’s maar helaas moest ik er 
dit jaar aan geloven wegens ziekte van een gastrijder. Ik kan u vertellen, het was geen 
straf. Aan mij de eer om de Mercedes C350 Estate te testen. Na een kop koffie en  een 
lekker hapje van restaurant PEX zijn we richting Burgergolf Zoetermeer gereden. De 
C350 Estate is een Plug-in hybrid met dieselmotor en hij rijdt prima moet ik zeggen. De 
A12 richting Zoetermeer moet er aan geloven en ik moet mij waarachtig inhouden om 
niet de Ayrton Senna uit te gaan hangen. De superieure wegligging draagt daarnaast 
ook nog een steentje bij aan de snelle en solide rijervaring. De Mercedes glijdt kortom 
heerlijk over de weg, wat mij de tijd gaf om het interieur eens goed in mij op te nemen. 
Dat is Duitse degelijkheid ten top, geen fratsen, zakelijk en sec vormgegeven. Aangeko-
men bij Burggolf kijk ik nog een keer over mijn schouder: dit is een wagen waarmee je zowel zakelijk als privé goed voor de 
dag kunt komen. Dat zakelijke aspect is helemaal gunstig; de prijsstelling past bij Mercedes maar door de 7% bijtelling is 
het zeker een optie die het overwegen waard is! Hoe zit het eigenlijk met de ruimte van binnen? Want een aktetasje past 
natuurlijk op de bijrijder zitplaats...Mocht je besluiten om met deze C350 Estate een familie uitje te gaan maken dan kan dat 
zonder enig probleem. Picknickmand, opblaaskrokodil, kinderzitje en een stel koters; het past er allemaal in. Dat betekent 
natuurlijk dat de fanatieke golfer ook plek genoeg heeft voor zijn materiaal mocht hij of zij een balletje willen gaan slaan. 
Kortom: een 8. 

Rob Truijens

RTR Events

Land Rover Discovery Sport 
Na mijn golftalent te hebben getoond aan mijn medetestrijders - en 
Rob Keukenbring de put wedstrijd te hebben laten winnen - was het tijd 
om van Burggolf Zoetermeer richting Scheveningen te rijden waar – aan 
de haven - de lunch plaatsvond bij visrestaurant Catch by Simonis. Ein-
delijk is het mij gelukt: ik mocht de gloednieuwe Land Rover Discovery 
Sport testen! De Discovery? Dat is een naam die u natuurlijk wel eens 
eerder voorbij heeft zien komen in het verkeer. Deze Discovery Sport 
hoort echter in de lijn van de Land Rover Freelander, een handzame 
SUV, zullen we maar zeggen. Bij Land Rover denk ik vaak aan de Prins 
van Engeland die voor de jacht wat rashonden op de achterbank in-
laadt, zijn geweer op het dashboard gooit en zich lekker uitleeft op een 
van zijn gigantische landgoederen. En dat vleugje landelijkheid kleeft 
ook nog steeds aan deze aerodynamisch vormgegeven nakomeling. De 
wegligging is prima en nodigt natuurlijk uit om je een beetje buiten de 

gebaande paden te begeven, wat ik overigens heb kunnen laten. Door de uitgebreide mogelijkheden om de achterbank te 
verstellen zit het met de beenruimte achterin, net als voorin overigens, wel goed. De opkomst van de SUV een tien-tal jaren 
geleden heeft ervoor gezorgd dat je met een Land Rover prima op een zakelijke afspraak kunt verschijnen. In de vrije tijd 
zullen kinderen met veel plezier op de achterbank klimmen; stoer en toch ook chique. Het “Sport etiket” draagt deze wa-
gen terecht met trots en bij een sportieve rijstijl hoort automatisch een optimale veiligheid. Het Emergency Braking System 
(dat automatisch remt als de camera een mogelijk ongeval aan ziet komen) lijkt mij een vereiste voor alle toekomstige au-
to’s. En dat is nog maar één van de vele innovaties in deze Land Rover, die ik wil belonen met een 7,5. 
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West Reclame Advies: 
• Onze ervaren adviseurs helpen u met 

het bepalen van uw ideale mediamix, 
passend in uw budget, 

• Via diverse media bereikt u bijna twee 
miljoen potentiële klanten in de regio,

• De kennis van onze adviseurs gaat verder 
dan alleen de media van Omroep West. 

Meer weten? 
Bel ons voor een vrijblijvend  en objectief 
gesprek, bezoek onze website of vraag ons 
Mediahandboek 2015 aan!

070 - 307 88 00
reclame@omroepwest.nl

www.WestReclameAdvies.nl

U zoekt maximale media-exposure 
in de regio Haaglanden?

West Reclame Advies!
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Opel Cascade
In de Opel Cascade verlaat ik het terrein van PEX. Op voorhand 
niet de standaard auto waar een bankier mee rijdt maar het blijkt 
dat ik het eigenlijk enorm naar mijn zin heb tijdens de rit. De 
Cascade is van alle gemakken voorzien en het Electronic Climate 
Control zorgt voor een aangename temperatuur. Het zonnetje 
breekt door. Helaas is het nog te vroeg om over de boulevard te 
flaneren dus rij ik rustig de Laan van Meerdervoort af. Het is niet 
nodig om het dak te sluiten maar met één druk op de knop is dit 
te regelen. Na het prins Clausplein krijg ik de gelegenheid het 
gas in te trappen en staat de teller zomaar op 140. Het wordt dan 
toch wel wat fris maar dat hebben we er voor over. Voor een ge-
matigd autoliefhebber ben ik positief verrast door het rijplezier en 
het comfort van de Opel Cascade. Strikje erom en klaar! Helaas 
moet ik de sleutel aan een andere testrijder overdragen. Cijfer: 8

Oscar Pijfers

Theodoor Gilissen Bank

Volvo XC70
Ik mag de terugweg in een Volvo XC70 rijden. 
Aangezien ik zelf in een V60 rij ben ik hele-
maal thuis met het dashboard en alle techni-
sche snufjes zoals het City Safety System en 
de RTI Navigatie. Het is een betrouwbare en 
degelijke wagen en heeft de eigenschappen 
die je ook van Theodoor Gilissen Bankiers 
verwacht. De performance is uitstekend en 
de rapportage hiervan is overzichtelijk. Hoe-
wel ik graag met deze XC over het strand zou 
rijden, want daar is hij met zijn All Wheel 
Drive en Hill Descent Control voor gemaakt, 
besluit ik keurig over de Boulevard te rijden 
naar Catch by Simonis. De wegligging van de-
ze auto is onder alle omstandigheden com-
fortabel en hij overtreft je verwachtingen in 

zijn rijgedrag. We verlaten de Strandweg en slingeren door de haven naar onze eindbestemming voor de lunch. Hier komen al-
le testrijders weer samen en worden we nogmaals met onze bolides vastgelegd. Na een voortreffelijke lunch stap ik in mij ei-
gen Volvo en rij na een geslaagde dag de zon tegemoet. Cijfer: 8
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www.maxhealthclub.nl 
Bel voor een eerste afspraak 070 - 354 93 28

Max HealtH CluB

Why We get 
results?

"Bij Max Health Club zijn de Personal 
Training programma's meer dan een reeks 
van een-op-een sessies. Het is een fysieke, 
psychologische en emotionele ervaring!”  

Feel better, be better and look better!

Project MinE is een initiatief van twee ALS-
patiënten, Bernard Muller en Robbert Jan Stuit. 
Het is vrijwel zeker dat ALS een genetische 
basis heeft. In samenwerking met Stichting 
ALS en prof. Van den Berg van het ALS Centrum 
Nederland is er een grootschalig onderzoek 
gestart naar de genetische achtergrond van 
ALS en concrete aanknopingspunten voor 
een effectieve behandeling van deze - nu nog 
- dodelijke spierziekte. Dit onderzoek is erg 
kostbaar en daarom hebben wij uw steun hard 

nodig. Kijk voor meer informatie op 

www.projectmine.com 

SMS MINE naar 4333 (€ 3,- pb).

Steun Project MinE 
en help ons een 
behandeling voor 
ALS te vinden

Make it Yours!

MinE Advertentie 92x260.indd   1 05-02-15   12:07
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Subaru Outback
Als ik aan Subaru denk, dan denk ik aan Zwitserland. Het beste 
verkochte automerk daar en elders in de wereld. Maar je leest en 
ziet er weinig over in Nederland, hoe zou dat komen? De Outback 
ziet eruit als een stoere auto. Er zit behoorlijk wat ruimte in, zeker 
ook op de achterbank en de kofferruimte. Lederen stoelen, en 
nog meer moderne snufjes. Deze Subaru is enorm goed uitge-
rust. Lane departure warning, eye sight, x-mode, cruise control,  
kortom: allemaal mooie termen die standaard in de Outback zit-
ten. Op de weg voelt de auto goed aan. De automaat is even 
wennen en kan sneller.  Je voelt dat de auto schakelt maar goed is 
maar in voor automaat je zelf rijdt. Dit past wel bij dit stoere mo-
del van Subaru. Naar mijn mening is dit een prima auto als je ook 
af en toe off-road rijdt. Daarnaast zou Subaru iets aan de CO2 uit-
stoot kunnen doen, dat maakt de Outback voor Nederland mis-
schien minder interessant voor de zakelijke rijder. De afwerking, is 
strak en efficiënt voor zo’n stoere auto, die best wel vaker op de Nederlandse wegen gezien mag worden . Hij beviel mij 
overigens prima en ik was verrast door zijn compleetheid. Cijfer: 8

Oscar Pronk

Led it Change

Lexus IS 300h
Je ervaart het wel eens als je op straat loopt: 
er komt een auto voorbij maar het enige dat 
je hoort zijn de wielen op het wegdek, niet de 
motor. In het geval van deze Lexus is dat om-
dat de energie voor deze wagen geleverd 
wordt door de hybride accu, na 65 km wordt 
de benzine motor pas in werking gesteld. De 
compact vormgegeven IS 300h Hybrid com-
bineert een elegant design met opvallende 
details als LED-verlichting met de Lexus grille. 
In het interieur vindt je een luxueuze, op de 
bestuurder gerichte cockpit met multimedia 
en veiligheidsvoorzieningen. Je zit wat laag in 
de comfortabele bestuurdersstoel, maar dat 
geeft bij nader inzien ook wel weer een spor-
tief gevoel. Het sturen gaat dan ook soepel-

tjes en de Lexus ligt lekker op de weg. Verder is de Lexus IS 300h voorzien van alle luxe, standaard automaat, cruise control, 
climate control en ga zo maar even verder. De IS 300h beschikt over meer dan genoeg bagageruimte, aangezien de hybride 
accu onder de laadvloer nauwelijks ruimte in beslag neemt. Ik vind het een heerlijke comfortabele auto. Een auto met karakter 
en geef deze auto dan ook een 8,5
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sanders fritom the best logistic solution!
www.sandersfritom.nl

Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing, 
Internationaal groupage transport

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd   1 24-02-2014   09:28:26

Crowdfunding; hype 
of glory?
Betsy Dijkstra 

Markting Sales Director
Kick ICT

Tot 2010 was de kans groot dat je er nog nooit van had ge-
hoord: crowdfunding. Sindsdien is het gegroeid en is er in 
Nederland in 2014 circa 63 miljoen euro mee gefinancierd.
Met deze manier van financieren is het niet langer een bank 
die bepaalt of een bedrijf zijn kans krijgt, maar is het de 
maatschappij, wij met z’n allen, die dat bepalen. Omdat het 
internet het medium bij uitstek is om gemakkelijk de hele 
maatschappij te benaderen, was het misschien slechts een 
kwestie van tijd voordat deze democratisering van financie-
ring zou opduiken. Het internet biedt echter ook zijn eigen 
uitdagingen, bijvoorbeeld in hoeverre deze groei van crowd-
funding in de toekomst doorzet en deze democratische ma-
nier van financieren in de toekomst reëel is voor het mkb.
Voor elk bedrijf is het managementteam een belangrijke fac-
tor. In het mkb misschien nog wel meer dan bij het grootbe-
drijf. Hoe gaat een potentiële online investeerder de kwaliteit 
van het management bepalen? Skype? Natuurlijk krijg je dan 
wel een beetje een beeld, maar je leert het team met hun 
krachten en zwaktes niet echt kennen. Hierbij geeft het beste 
marketingverhaal vaak de doorslag. 
Je kan pas een goede beslissing nemen als je het bedrijf be-
grijpt en wat de financiële cijfers zeggen. Heb je hier geen 
verstand van, bespreek het dan met iemand die dit kan ver-
talen.
En dan is er nog het probleem van  de onervaren concurren-
tie. Ook voor deze ondernemers is het nu makkelijk toegang 
te krijgen tot kapitaal. Met een mooi verhaal kunnen ze na-
melijk heel ver komen. Een aantal mislukkingen zal er wel toe 
leiden dat investeerders twee keer nadenken voordat ze in-
vesteren in een crowdfunding campagne. Een betere infor-
matievoorziening zou dit kunnen voorkomen.
De investeerder moet de kans krijgen het management te le-
ren kennen, en ook de financiële details in kunnen zien of 
kunnen afgaan op het advies van een onafhankelijke derde, 
om tot een weloverwogen berekende investeringsbeslissing 
te komen. Wanneer dit wordt aangepakt, is de baan echt vrij 
voor een democratisch systeem van financieringen en zal die 
63 miljoen euro van 2014 binnen afzienbare tijd opnieuw ver-
dubbeld zijn.

COLUMN



Een kantoor in het West-
land
Het kantoor van EY aan de Naaldwijkse 
Tiendweg is op dit moment omgeven door 
wegwerkzaamheden. Dat heeft te maken 
met de bouw van het nieuwe gemeente-
huis dat om de hoek van het accountant-
kantoor zal verrijzen. Executive Director 
Sander Zuidgeest verhaalt over het belang 
van de locatie, waar men nu 25 jaar kan-
toor houdt. Met de horti business als be-
langrijkste pijler is de aanwezigheid ter 
plaatse een must. Zo krijgt men alle actua-
liteiten mee waardoor de lokale klanten 
optimaal bijgestaan kunnen worden. Bin-
nen EY is het kantoor met zeventig mede-
werkers in Naaldwijk zelfs uitgegroeid tot 
expert voor de agriculturele sector voor 
geheel Nederland.

Automotive
Met name in fiscaliteit is het “groene” rij-
den recentelijk ingrijpend geweest voor de 
automotive sector, benadrukt Zuidgeest. 
Autodealers maken door deze verschui-
ving volgens hem moeilijke tijden door. 
De verkoop bij autodealers van nieuw en 
de zogenaamde aftersales (onderhoud) 
staat flink onder druk. Wat daar nog bij-

komt is dat mensen door de crisis langer 
met schade doorrijden. Maar ook de tijds-
geest, de manier waarop men naar auto’s 
kijkt, is veranderd. Daar waar vroeger de 
auto een statussymbool was, is het meer 
en meer, vooral voor de jonge generatie, 
een vervoermiddel geworden. Door het 
internet weet een potentiële koper tegen-
woordig bijna meer van een bolide dan de 
verkoper in de showroom en dient deze 
alleen nog maar als het startpunt van de 
testrit; om even een gevoel bij de wagen 
te kunnen krijgen. 

Toekomst
Natuurlijk willen wij graag weten hoe het 
nu dan verder moet met deze sector. Vol-
gens Zuidgeest zijn er duidelijke verschui-
vingen te zien die nogal wat van de bran-
che vragen. De overheid en het 
bedrijfsleven hebben een aantal jaar gele-
den ingezet op groener, duurzamer rijden. 
Ook bij EY staat een oplaadpaal voor 
elektrisch- en hybride auto’s. De mede-
werkers worden door middel van een mo-
biliteitsbudget gestimuleerd om duurzame 
keuzes te maken. Economisch en duurza-
mer rijden dus. Maar ook het delen van 
auto’s zal een vlucht gaan nemen, want als 

je het sec bekijkt staat een dure investe-
ring, die een auto natuurlijk vooral is, 
90% van de tijd stil. 
Nog wat belangrijke cijfers: Nederlandse 
autodealers verkopen een stuk minder au-
to’s per filiaal dan collega’s in de rest van 
Europa. Volgens Zuidgeest komt dit om-
dat er nog steeds relatief veel verkooppun-
ten in Nederland zijn. Een goed geïnfor-
meerde klant heeft meer behoefte aan 
service en onderhoudspunten van multi-
brand garages, voor de aanschaf van een 
auto bij een dealer op een van de verkoop-
punten rijdt hij dan graag een stukje om. 
Door deze marktwerking vinden er op het 
moment overnames en fusies plaats met 
als gevolg een concentratie van het aantal 
verkooppunten van dealers. Dat is nu pre-
cies het gebied waar EY haar klanten van 
dienst kan zijn. Een gedegen voorberei-
ding en deskundige begeleiding met sec-
torkennis zijn minimumvereisten voor een 
geslaagde overname of fusie. EY kan 
hierbij ondersteunen om de financiële, 
fiscale en juridische risico’s voor de auto-
motive ondernemer te beperken om zo het 
overnameproces in goede banen te leiden. 
� 

E&Y

Veranderingen in de automotive 
branche
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Toen Sander Zuidgeest in 
2007 van het Haagse kantoor 
van EY (Ernst & Young 
Accountants LLP) overstapte 
naar de vestiging in Naaldwijk 
nam hij zijn automotive porte-
feuille mee. Er is de laatste ja-
ren veel beweging in juist de-
ze sector geweest, een goed 
moment om ons door 
Zuidgeest te laten bijpraten 
dus.

BUSINESS & MOBILITEIT
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www.abin.nl    070 - 319 25 55

Een ondernemende
accountant. 

Dat is scherpzinnig.

www.everts-groep.nl



Waves is een restaurant, bar & serre met het grootste terras van Scheveningen, gevestigd in het welbe-
kende Kurhaus waar je ook goed terecht kunt als je geen kamer in het hotel hebt geboekt. Chef-kok Marc 
Smeets schotelt u de heerlijkste gerechten voor, het uitzicht doet de rest.

Locatie 8
Heel toevallig is het de dag van deze 
lunch echt schitterend weer, dus we schui-
ven aan op het terras buiten met prachtig 
uitzicht op de Noordzee en de boulevard 
van Scheveningen. Scheveningen is waar-
schijnlijk niet de eerste locatie waar u aan 
zult denken voor een lunch met een za-
kenrelatie. Maar deze locatie is zeker de 
moeite waard. Het restaurant is goed te 
bereiken zowel met de auto als met het 
openbaar vervoer. 

Interieur 8
Het interieur van Waves kenmerkt zich 
door de combinatie van warme kleuren, 
rijke stoffen. Een modern interieur met 
een klassieke inslag wat zorgt voor een 
sfeervolle stemming. Buiten is er een 
groot terras wat in eerste instantie wat 
kaal aandoet. Later begrepen wij dat dit 
uit voorzorg is. Als de tafels van tevoren 
worden ingedekt ziet het er in no time 
smoezelig uit door de aanslag van de zee 
en het overvliegen van de meeuwen. Wat 
het niveau van het restaurant zich niet kan 
permiteren. De sfeer op tafel wordt overi-

gens direct goedgemaakt bij het serveren 
van het eerste gerecht. 

Menu 8
De menukaart is niet heel groot, maar wel 
voorzien van allemaal verse producten en 
biedt voor ieder wat wils. Wij kozen voor 
de uitgebreidere lunch, maar voor een  
sandwich of salade kan je hier ook prima 
terecht voor een redelijke prijs. Als eerste 
werd er heerlijk olijvenbrood geserveerd 
in een papieren zak met roomboter, olijf-
olie en een dip van Afrikaanse kruiden 
met een vleugje anijs. Wij kozen als voor-
gerecht voor de sashimi zalm met kerrie-
limoen met hangop en haring kaviaar. 
Echt een geweldige smaakcombinatie. 
Mijn tafelgenoot koos de gegrilde coquil-
les met linzen augurk en strandkrabben-
jus. Ook dit gerecht is prachtig opgemaakt 
en heerlijk van smaak. Als hoofdgerecht 
kregen we de gegrilde tarbot gevuld met 
oester met een vinaigrette van truffel-an-
sjovis. De smaak is goed in balans dus 
geen overheersende smaken. Precies goed 
met verse, pure producten. Ook het lam-
metje opgemaakt met seizoensgroenten 

was uitstekend van smaak en het vlees 
lekker mals. Wat fijn is dat sommige ge-
rechten op de kaart zowel klein als groot 
besteld kunnen worden. De gerechten 
werden begeleid met bijpassende wijnen, 
welke dan ook perfect aansloten bij de 
smaak van de gerechten. Als afsluiter 
werd er een vanille creme brulee met een 
parfait van Haagse hopjes geserveerd. 
Werkelijk om je vingers bij af te likken.

Bediening 8,5
Vriendelijk, eerlijk en kennis van zaken; 
dat is de bediening van Waves. De service 
zorgt voor een ontspannen sfeer. 

Lunch lungo…

Waves, drinks & dining at the Kurhaus

Score à lungo 32,5
Geef uw score op onze website 
www.business-haaglanden.nl

32,5

ZAKENLUNCH
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De inspiratie  
voor op het werk!
Fortune biedt professionele koffieautomaten, koffie  

en bijbehorende ingrediënten voor op het werk.

Hypotheken Verzekeringen Financieringen Pensioenen Sparen 

DGA Financieel Adviseurs 
Kranenburgweg 94  2583 EN   Den Haag

info@dga.nl    www.dga.nl

070-3556648

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? 
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ondernemer en onderneming
Door de combinatie van een ervaren notariaat met mediation en scheidingsbemiddeling kunnen wij u op de belangrijke 

momenten in uw leven juridisch bijstaan. Bel vandaag nog: 070 364 48 30.  Ellens & Lentze maakt tijd voor u!
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COLUMN

De politie en wikipedia
“Je moet naar de politie gaan”,  zei ik 
tegen  Bram Parel. “Kraken is ille-
gaal”.  Mijn cliënt  had twee maan-
den geleden een flatgebouw in de 
regio Haaglanden gekocht. Het 
pand diende gerenoveerd te wor-
den. In opdracht van Bram was een 
aannemer met een ploeg van 30 man 
aan de slag gegaan. Maar op een 
ochtend kwamen de werklui voor 
een dichte deur. Het perceel was in 
gebruik genomen door krakers en 
de ingang was gebarricadeerd.
“Natuurlijk ben ik meteen naar de 
politie gereden”, antwoordde mijn 
cliënt geïrriteerd. “Eerst moest ik 
een uur in de hal wachten. Toen 
werd ik te woord gestaan door een 
meisje van een jaar of achttien.” 
Bram Parel wreef over zijn kale voor-
hoofd. “De agente moest even ad-
vies vragen en kwam een half uur la-
ter terug. Weet je wat ze zei?” Zo-
waar verscheen er een glimlach op 
het gezicht van mijn cliënt. “Ze ver-
telde dat ze op wikipedia had gele-
zen dat de politie niets hoefde te 
doen als een pand gekraakt werd! 
Op wikipedia! En ik kon door de zij-
deur af”.
Namens mijn cliënt nam ik telefo-
nisch contact op met een recher-
cheur van het politiebureau. “Wij 
grijpen niet in”, was de korte reactie. 
“Er zitten 25 agressieve lui met hon-
den. De politie beschouwt het als 
een civiele aangelegenheid”.  
Ik adviseerde Bram Parel om in kort 
geding ontruiming van het gebouw 
te vorderen. Nadat ik de krakers 
schriftelijk van mijn plannen op de 
hoogte had gesteld, kreeg ik een e-
mail van  Mr Carina Taalman Kip. De 
advocate treedt sedert jaar en dag 
op voor de minder bedeelden in de 
maatschappij, en dat siert haar. Haar 
sociale inborst maakt mijn collega 
overigens niet tot een plezierig 
mens. In de regel was zij boos. Boos 
op de wederpartij, boos op de advo-
caat van de wederpartij en boos op 

de rechter. “Geachte confrère”, 
schreef Mr Taalman Kip, ”kennelijk 
heeft uw cliënt geen oog voor de 
woningnood in Den Haag en con-
centreert hij zich alleen op het ver-
dienen van geld. Over de rug van 
zijn medemens, wel te verstaan. Mijn 
cliënten zullen niet ontruimen en vin-
den daarbij de politie aan hun zijde, 
die de situatie immers gedoogt.” 

Vier weken geleden diende het kort 
geding bij de voorzieningenrechter  
in Den Haag.  “Mr Taalman Kip gaat 
nogal prat op haar dubbele achter-
naam”, vertelde ik Bram Parel voor 
de zitting. “Ik ga haar een beetje pla-
gen. Dan wordt ze vast weer boos, 
en dat is niet in ons nadeel”. Kaalge-
schoren mannen en vrouwen met 
piercings en tatoeages vormden die 
ochtend onze wederpartij. “Collega 
Mr Kip meent dat haar klanten niet 
behoeven te ontruimen…”, begon ik 
mijn pleidooi. Mijn tegenpleitster re-
ageerde zoals verwacht en siste mij 
toe: ”Taalman Kip.” Ik vervolgde:”En 

mevrouw Kip zal vast sterke argu-
menten hebben, daar ken ik collega 
Kip goed genoeg voor”. Rood aan-
gelopen viel de advocate mij op-
nieuw in de rede. “Mijn naam is niet 
Kip, maar Taalman Kip”, snauwde ze 
tegen de voorzieningenrechter. “Dus 
ik stel voor dat juffrouw Kip zelf uit-
legt hoe en waarom…”, ging ik nog 
even door.  De advocaat van de kra-
kers was inmiddels achter haar tafel 
weggelopen en richtte haar pijlen 
wederom op de rechter: “U dient or-
de te houden in uw rechtszaal! Dat is 
uw taak!”

De voorzieningenrechter reageerde 
niet. Rustig vroeg zij welke plannen 
Bram Parel met zijn flat had. Die ver-
telde dat hij het gebouw wilde reno-
veren en vervolgens verhuren. Mr 
Taalman Kip kreeg het woord en stak 
haar vaste riedeltje af. Over verder-
felijke kapitalisten en haar cliënten 
die recht op een woning hadden. De 
zitting werd gesloten. Een week later 
ontving ik een toewijzend vonnis.
Nadat deurwaarder Van der Kade de 
ontruiming had verzorgd, kreeg ik 
een terneergeslagen Bram Parel aan 
de lijn. “De flat is volledig verrampe-
neerd door die krakers. Feitelijk kan 
ik het gebouw nu beter slopen. 
Schande dat de politie niet eerder 
heeft ingegrepen!”
Afgelopen zaterdag bracht ik mijn 
dochtertje naar een hockeywed-
strijd. Rond de club is veel te weinig 
parkeergelegenheid, zodat de ou-
ders van de sportertjes niet anders 
kunnen dan hun auto’s op de stoep 
parkeren. Koren op de molen van de 
plaatselijke hermandad. Hier trof 
men geen agressievelingen met en-
ge honden. Zoals iedere zaterdag 
liepen er ook nu twee streng kijken-
de agenten met hun bonnenboekjes 
langs de auto’s. 
Dapper, onverschrokken. Handha-
vers van de wet.

Raymond de Mooij
GMW Advocaten
De namen van de 

betrokkenen zijn gefingeerd.
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REINKENSTRAAT 7,  DEN HAAG
T 070 360 99 22 

E reinken@ep92.nl

PROMENADEPLEIN 115, ZOETERMEER
T 079 343 44 33 

E zoetermeer@ep92.nl

WWW.EP92.NL

Uw betrouwbare partner op het gebied van 
uitzending, werving & selectie, 

payrolling en detachering

WEENA 737, ROTTERDAM 
T 010-2680632

E rotterdam@ep92.nl

HOFSTAD TOURS

Bent u op zoek naar luxe vervoer voor uw bedrijfsuitjes, zakelijke trips, 
dagtochten of meerdaagse reizen? Dan bent u bij Hofstad Tours aan het 
juiste adres! Hofstad Tours is dé dienstverlener op het gebied van luxe 
personenvervoer in en om de regio Haaglanden. Hofstad Tours is mul-
tifunctioneel inzetbaar en maakt gebruik van een koninklijk wagenpark 
bestaande uit luxe Mercedes-Benz touringcars. Voor  meer informatie:

www.hofstadtours.nl

Hoefsmid 5   2292 JJ Wateringen   T0174-315095

‘‘Flexibility & hospitality...  het best bereikbare centrum van Den Haag!"

Vooruitstrevend 
Flexibel • Betrokken 
Open • Professioneel 

Zuiver • Centraal
BIJEENKOMSTEN

MOGELIJK VOOR
5 TOT 500
PERSONEN



Gunstig gelegen aan de rand van Zoeter-
meer nabij de A12 en aan de N470 is 
Dekker Zoetermeer de perfecte plek om 
uw bijeenkomst te plannen buiten de 
drukte van de grote steden. Er zijn twaalf, 
met moderne kleuren en materialen, gere-
stylde zalen beschikbaar voor vergaderin-
gen, workshops en trainingen. Ook voor 
grote bijeenkomsten met plenaire moge-
lijkheden tot 400 personen en eventueel 
gebruik van meerdere subzalen heeft Dek-
ker Zoetermeer mogelijkheden. Dit is een 
‘unique selling point’ in de regio. Zelfs 
voor bijeenkomsten met meer dan 500 
personen biedt het bedrijf mogelijkheden 
door gebruik te maken van de tennishal-
len. Nieuw is de stijlvol ingerichte 
Boardroom, een lichte ruimte die plaats 
biedt voor maximaal 15 personen. De ge-
weldige en inspirerende view op de om-
liggende vijver en het park, alsook de in-
richting maken de zalen bijzonder.
Het aanbod van goed samengestelde ver-
gaderarrangementen, waarbij de meest 
noodzakelijke benodigdheden zijn inbe-

grepen, maken dat een reservering snel is 
geregeld. De ervaren salesmedewerkers 
zorgen dat u binnen ‘no time’ een passen-
de offerte voor de juiste ruimte en beno-
digdheden in uw mailbox heeft. Eenmaal 
ter plekke zorgen de medewerkers van de 
zalenservice dat u op gewenste tijden van 
de juiste faciliteiten wordt voorzien. Een 
uitgebreid assortiment aan audiovisuele 
middelen en goede technische begeleiding 
horen daar natuurlijk ook bij. 
Tijdens lunchtijd is er in restaurant Sweet 
Lake Italy een uitgebreid buffet van lek-
kere en gezonde gerechten zoals warme 
items, heerlijke salades en specials waar-
onder carpaccio en vitello tonato. ‘Het 
werkt ook inspirerend voor de gasten om 
even uit de zaal te zijn en te kunnen ont-
spannen in dit restaurant dat eigentijds, 
industrieel en stoer aan doet. Daarna heb 
je gewoon weer energie om aan het werk 
te gaan.’ Aldus Roy Wunderink, directeur 
van Dekker Zoetermeer. 
Ook voor in de namiddag, wanneer er be-
hoefte is aan een informele afsluiting van 

de dag met borrel of diner, is Sweet Lake 
Italy met zonnig terras en stadstrand met 
pop-up loungebar een perfecte uitvalsba-
sis. Informeel en zakelijk gaan hier prima 
samen. 
Zoekt u het overigens wat formeler en wilt 
u zich hoogstaand culinair laten verras-
sen? Dan kunt u bij restaurant l’Elephant 
aan tafel gaan. L’Elephant staat voor in-
tieme sfeer, kwaliteit en comfort met   
vakkundige smaak en gastheerschap.
Uw bijeenkomst bij Dekker Zoetermeer 
voelt alsof het klopt en daar is goed over 
nagedacht. Met alle faciliteiten om rustig 
te kunnen werken, een informele sfeer en 
lekker eten binnen handbereik gaat Dek-
ker Zoetermeer de toekomst enthousiast 
tegemoet. Loop gerust eens binnen om dit 
te ervaren! �

Dekker Zoetermeer Sport, Party en Conferentiecentrum is vernieuwd. Het interieur, de multifunctionele 
vergader- en feestzalen en de drie restaurants zijn flink aangepakt. Op de kaart van het nieuwe restaurant 
Sweet Lake Italy domineren populaire en traditionele Italiaanse gerechten en het interieur versterkt deze 
eigentijdse ervaring door de urban style met hier en daar een vintage touch. Het geheel is compleet ge-
maakt met een ‘citybeach’, ideaal om na een bijeenkomst gezellig te borrelen, terwijl u nog even geniet 
van de zonnige dag.

Dekker Zoetermeer 
Scheglaan 12 
T 079-3684200
www.dekkerzoetermeer.nl

Eigentijds en met mogelijkheden voor meer...

Uw bijeenkomst bij Dekker 
Zoetermeer
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10 REDENEN WAAROM 
U LID MOET  WORDEN 
VAN MKB DEN HAAG
 
 1. We zitten voor u aan tafel bij de gemeente.
 2. Mobiliteit in de stad heeft onze volle aandacht.
 3. Duurzaam ondernemerschap staat voortdurend op onze agenda.
 4. Wij organiseren grote en kleine bijeenkomsten. Voor u.
 5. Werk en werkgelegenheid, daar zetten we ons actief voor in.
 6. Inkoopbeleid en aanbesteden zijn speerpunten in ons beleid.
 7.  Als lid van MKB Nederland / Den Haag heeft u snel toegang tot 

antwoorden op uw ondernemersvragen.
 8. U sluit aan bij een krachtig ondernemersnetwerk.
 9.  MKB Den Haag sluit aan bij de Social Club Den Haag.
 10.  Via mijnmkb.nl heeft u toegang tot veel kennis en informatie.
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Ga naar onze website www.mkbdenhaag.nl en word vandaag nog lid.

•	 FOCWA	Eurogarantbedrijf
•	 Schadegarant-reparateur
•	 Topherstel-reparateur
•	 Univé-reparateur
•	 Glasreparaties	(Glasgarant)

•	 Uitdeuken	zonder	spuiten
•	 Vervangend	vervoerregeling,
	 zowel	personenauto’s	als		
	 bedrijfswagens
•	 Eigen	ophaaldienst	

Universeel	autoschadeherstel

U kunt van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 18.00 uur  
bij ons terecht.

”Schade maken is geen kunst, 
schade herstellen wel“

Platinaweg 7 – 2544 EZ  Den Haag
Tel. 070 – 329 21 44 (Industrieterrein Kerketuinen)

Internet: www.autoschadewibu.nl

Wij zijn een gespecialiseerd 
bedrijf dat sinds 1992 zelfstandig 
werkzaamheden uitvoert aan velen 
typen daken, dit voornamelijk in 
de regio Haaglanden.

Op onze website kunt u alle informatie vinden met 
betrekking tot onze werkzaamheden

www.Bubbermandakbedekking.nl
Tel. 070-3905952
info@bubbermandakbedekking.nl

Adv.indd   1 21-10-10   10:36
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Locatie  8
Volgens de medewerkers beginnen steeds 
meer mensen hun weg naar Guliano aan 
de Denneweg 27 te vinden. Tijdens onze 
lunch stroomde het al aardig vol, toch best 
mooi om te zien bij een zaak die pas an-
derhalve week open is! Het restaurant ligt 
op loopafstand van het Binnenhof en vele 
(internationale) kantoren. De auto parke-
ren is voor de deur een beetje lastig na-
tuurlijk maar er zijn voldoende parkeerga-
rages in de buurt mocht u eens met 
mensen van buiten de stad afspreken. Ook 
tram 9 en de bussen 18 en 22 stoppen er 
om de hoek. 

Interieur 7,5
In het interieur komen erg veel Veneti-
aanse invloeden terug. Aan de ene muur 
fijne pentekeningen, hier en daar inge-
kleurd met aquarel tinten waarop de Itali-
aanse stad duidelijk te herkennen is. Op 
andere plaatsen hangen mooie zwart wit 
foto’s aan de wand die de sfeer van de 
grote Italiaanse filmklassieker’s als La 
Dolce Vita oproepen. De schemerlampen-
kappen die direct aan het plafond zijn be-
vestigd zijn een vrolijk detail. Al met al 
een prettige, rustgevende stemming om de 

lunch te gebruiken of een kopje koffie te 
drinken.

Menu 8
Kijkt u zelf maar op de uitgebreide en 
overzichtelijke website zouden wij u aan 
willen raden. Een stevige selectie brood-
jes, traditionele- en warme sandwiches  
waarbij ook aan de vegetariër is gedacht. 
Een soep of een salade kan ook besteld 
worden. Onze Bistecca (dungesneden ge-
braden runderrib, Parmezaanse kaas & 
truffelmayonaise) en Nero Malto (buffel-
mozzarella, Parmezaanse kaas, rucola, 
zongedroogde tomaatjes & pesto) zijn rij-
kelijk belegd. De mozzarella is van de 
buffel, zoals het hoort. De Parmezaan dun 
gesneden, de tomaatjes lekker sterk van 
smaak en de pesto overheerlijk. Ook de 
balans op de Bistecca is goed: dun gesne-
den runderrib, de truffelsaus is precies 
genoeg, dus niet te overheersend en het 
peper- en zoutvaatje kunt u gerust laten 
staan. De verse jus d’orange (maar eigen-
lijk moeten we natuurlijk succo d’arancia 
schrijven) is vers en lekker koud, het wa-
ter komt uit een klein flesje Pellegrino. We 
sluiten af met een cappuccino van het 
merk Barbera. Prima op temperatuur (hoe 

vaak krijgt u niet een koffie met melk ge-
serveerd waarvan de melk in de schuimer 
aan de kook is gebracht?) en goed van 
smaak.

Bediening 8
Erg vriendelijk zijn de dames die aan onze 
tafel verschijnen. Ze weten precies wat 
voor ingrediënten er in de gerechten zitten 
en bedienen snel en bekwaam. Als blijkt 
dat de zoetigheid die dag nog niet is gear-
riveerd krijgen wij wat extra koekjes bij 
de koffie. Maar dat laatste is eigenlijk niet 
zo erg, want als we het lijstje zien van 
‘dolce’ lekkernijen (Tiramisu, Tartufo in 
verschillende kleuren, citroentaart) komen 
we daar zeker een keer voor terug!
Maar ook voor de lunch - er zijn nog zo-
veel broodjes en sandwiches te proeven - 
of enkel een overheerlijk kopje koffie 
zullen wij Guiliano weten te vinden.

Na het succes in Rotterdam is sinds kort aan de Haagse Denneweg ook een Guliano geopend. Vanuit 
Rotterdam hoorden wij al positieve verhalen over dit lunchrestaurant met huisgemaakte Italiaanse speci-
aliteiten. Hoogste tijd om zelf de ‘proef’ op de som te nemen dus.

Lunch à presto 

Guliano

Score à presto 31,5
Geef uw score op onze website 
www.business-haaglanden.nl

31,5
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VERZEKERINGEN   PENSIOENEN   RISICOBEHEER

www.dekeyzer.nl

INFO UIT DE REGIO
FMT TROTS OP BEVEILIGING KUNSTWERKEN OP LANGE 
VOORHOUT
De jaarlijkse beeldententoonstelling op het Lange Voorhout in Den Haag is weer te bezichti-
gen. Deze zomer staan beeldhouwwerken van Vlaamse kunstenaars centraal, geheel passend in 
de viering 20 jaar culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Onder toeziend 
oog van honderden belangstellenden verrichtten koningin Maxima en koningin Mathilde de 
opening van Vormidable. De kunstwerken worden dag en nacht bewaakt door de beveiligings-
camera’s van FMT. 

De markante beelden op de statige Haagse laan in het centrum van de stad zijn van 20 mei tot 
en met 30 augustus dag en nacht te bezichtigen. Geen toegangspoorten, geen bewakers. Laag-
drempelig, en neergezet voor iedereen die er in eigen tempo langs wil gaan. Toch zijn de 
kunstwerken optimaal beveiligd. 24/7, in weer en wind. Hoe? Met de JCB Smart Tower van 
beveiligings-specialist VPSitex, een label van FMT.

BUSINESS BEURS 
HAAGLANDEN
Op donderdag 1 oktober 2015 vindt de jaar-
lijks terugkerende Business Beurs Haaglanden 
plaats in het Kyocera Stadion in Den Haag. 
De Business Beurs Haaglanden is de plek om 
te zien en gezien te worden. Geen statische 
beurs met hokjes, maar open stands die ruimte 
creëren voor een interactieve ontmoeting. 
Naast de unieke samenstelling van onderne-
mers uit diverse branches is er ruimte voor entertainment en culinaire verrassingen. Gedurende de dag vinden diverse activiteiten 
plaats als een autoshow, golfen vanaf de tribune naar de middenstip, een modeshow en een doorlopend programma met diverse work-
shops en presentaties. Schrijf u nu in als exposant en zorg dat uw bedrijf niet ontbreekt op deze unieke dag voor ondernemers uit de 
regio Haaglanden. www.businessbeurshaaglanden.nl 

BENT U AANWEZIG BIJ HET HAAGSE RODE KRUIS GALA?
De 28e editie van het Haagse Rode Kruis Gala vindt dit jaar plaats in Sociëteit de 
Witte, met voorafgaand een speciale avondopenstelling van het Mauritshuis. Op 
zaterdag 14 november 2015 vormen deze ‘parels aan het Plein’ dé ontmoetings-
plek voor de gasten van het Haagse Rode Kruis Gala. De opbrengst komt dit jaar 
ten goede aan het project ‘EHBO de wijk in’, om hiermee EHBO cursussen gratis 
of met gereduceerd tarief aan te kunnen bieden in bepaalde wijken, buurtcentra, 
BSO, overblijflocaties én natuurlijk bij basisscholen. Om een hoge opbrengst te 
realiseren wordt gerekend op de steun vanuit het Haagse bedrijfsleven. Verschil-
lende bedrijven hebben inmiddels hun medewerking toegezegd maar er zijn nog 
tafels beschikbaar om uw zakenrelaties een bijzondere avond te bezorgen. Heeft u 
interesse om een bijdrage te leveren aan het Haagse Rode Kruis Gala? Neem dan 
contact op via izandbergen@smith-communicatie.nl of bel 06-46959296. Voor 
meer informatie over het Haagse Rode Kruis Gala kunt u ook onze website bezoe-
ken www.haagserodekruisgala.nl 
We zien er naar uit u te ontmoeten op zaterdag 14 november!



De verpakkingsmachines vinden hun weg 
naar meer dan 47 landen o.a. in de VS, 
Canada, Duitsland, Polen, Brazilië, Mexi-
co en Saudi Arabie. Weighpack innoveert, 
ontwikkelt, bouwt en onderhoudt exclu-
sief verpakkingsmachines ten behoeve 
van producenten van technische produc-
ten. “Het gaat erom dat je creatieve en in-
telligente oplossingen bedenkt en deze 
aanbiedt op het gebied van efficiency en 
logistiek. Wij reiken de klanten oplossin-
gen aan en denken absoluut niet in moei-
lijkheden. Wereldleider ben je niet van de 
ene op de andere dag. Klanten vanuit alle 
landen waarderen deze aanpak en weten 
ons in Den Haag te vinden. Daarbij ont-
werpen onze technici machines met be-
hulp van de beste materialen en geavan-
ceerde elektronica. De oplossingen 
worden vooral gebouwd op basis van 
klantspecificaties en worden turn-key ge-
leverd”, licht Kout toe. Het is nog echte 
Haagse maakindustrie!

Robotisering 
“Kijk, het gaat ons niet enkel om de laat-
ste technologie en ‘state of the art’ van het 

materieel, maar ook om de ervaring die 
wij in de afgelopen 40 jaar met verpak-
kingsmachines hebben opgebouwd. Wij 
weten hoe de oneindige mogelijkheden 
van verpakkingssystemen in te zetten voor 
onze klanten.”
Het Weighpack team met hoogopgeleide 
ingenieurs staat 24/7 paraat om te advise-
ren, te testen en te helpen om de verpak-
kingsmachine ‘custom made’ te bouwen. 
Daarmee gaat de kwaliteit en de flexibili-
teit van het verpakken omhoog en be-
spaart de klant eenvoudigweg op arbeids-
kosten. Het is de robotisering die - helaas 
voor de werknemers - wel gepaard gaat 
met het verlies van arbeidsplaatsen maar 
niet is tegen te houden. “Laten we wel 
zijn. Door gebruik te maken van de huidi-
ge digitale mogelijkheden en innovatieve 
materialen kun je verpakkingsmachines 
bouwen en aansturen die kwalitatief hoog 
en zeer nauwkeurig verpakken. Ons be-
drijfsmotto is niet voor niets: ‘Denk voor-
uit!’, wat betekent dat de klant in iedere 
Weighpack machine oplossingen vindt, 
toegespitst op zijn (toekomstige) behoefte. 
Oplossingen die te maken hebben met 

precisie, efficiency maar ook duurzaam-
heid. Het gaat uiteindelijk ook hierin om 
een ‘win win’ situatie”, verklaart Kout 
gedecideerd.

Terugkijkend
In de afgelopen veertig jaar is de wereld 
van Weighpack ingrijpend veranderd. De 
techniek ging van analoog naar semi-digi-
taal en daarna naar volledig digitaal. “Met 
internetverbindingen kunnen we 24/7 di-
agnoses op afstand vaststellen en proble-
men verhelpen. Gedurende deze 40 jaar is 
ook het bedrijf meegegroeid. In 1974 
werkten wij met vier mensen, vandaag de 
dag werken er meer dan 35 in een hoog-
waardige fabriek voor wereldwijde leve-
ring. Wat ook van belang is dat wij be-
schikken over betrouwbare agenten over 
de hele wereld. Ieder van hen kent de lo-
kale markt. Zij spreken de taal van het 
land en bouwen aan langdurige en be-
trouwbare zakenrelaties.” 

www.weighpack.nl

De Haagse machinefabriek Weigh-
pack bestaat 40 jaar en timmert we-
reldwijd aan de weg. Sinds 1974 ont-
werpen en bouwen specialisten van 
Weighpack, productiestraten, tech-
nisch hoogwaardige weeg- en ver-
pakkingsmachines en automatise-
ringssystemen voor technische pro-
ducten zoals ijzerwaren, fittingen en 
connectoren. Succesformule? “Wij 
denken al sinds de oprichting van 
ons bedrijf een stap vooruit en luiste-
ren vooral nauwgezet naar onze klan-
ten”, meldt Andries Kout desge-
vraagd.

Andries Kout van 40 jarig Haags bedrijf Weighpack

Denk vooruit en luister 
vooral naar je klant
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Kapitaalvermindering 

Michaël Lentze,
Notaris en 

Registermediator,
Ellens & Lentze, Notariaat 

en Mediation

Soms is het fiscaal aantrekkelijk, of 
zelfs noodzakelijk, om het aandelen-
kapitaal van uw bv grotendeels aan 
uw aandeelhouders terug te betalen 
of om het te gebruiken om verliezen 
mee te compenseren. Als grootaan-
deelhouder kunt u het door u ge-
storte privékapitaal uit uw bv halen. 
Dat kan een gunstig effect hebben 
op de hoogte van het bedrag dat u 
aan inkomstenbelasting moet beta-
len. Onder bepaalde voorwaarden is 
terugbetaling zelfs onbelast. Kapi-
taalvermindering kan op twee ma-
nieren. Door een terugbetaling aan 
de aandeelhouders, of door een ge-
hele of gedeeltelijke vrijstelling van 
de verplichting van aandeelhouders 
de nominale waarde volledig te vol-
doen.

Als een bv de eigen aandelen van 
een aandeelhouder terugkoopt en 
daarna meteen intrekt, wordt dat 
ook gezien als kapitaalvermindering. 
Elke vorm moet aan veel wettelijke 
eisen voldoen, mede om eventuele 
schuldeisers te beschermen. Laat u 
dus goed informeren!

Eigen kapitaal terughalen
De eis om bij de oprichting van een 
bv minimaal € 18.000 in te leggen is 
in 2012 al afgeschaft. Nu kunt u dat 
geld weer uit uw bv halen en aan 
uzelf overmaken. U kunt bijvoorbeeld 
de nominale waarde van de aande-
len verminderen, zelfs tot € 0,01. Ook 
kunt u alle aandelen op een aandeel 
met stemrecht na intrekken. De 
waarde van die aandelen wordt dan 
aan de aandeelhouders uitgekeerd. 
Een combinatie van deze methoden 

om op een gewenst eindbedrag uit 
te komen is ook mogelijk.
De verzetstermijn van twee maanden 
is sinds de invoering van de flex-bv 
vervallen. Maar als die bepaling nog 
wel in uw statuten staat, is het ver-
standig om die verzetstermijn met 
een statutenwijziging te laten verval-
len.

Uitkeringstest
De algemene vergadering van aan-
deelhouders van uw bv moet het be-
sluit tot kapitaalvermindering over te 
gaan steunen voor u actie kunt on-
dernemen. Ook de directie moet er-

mee instemmen. De directie beoor-
deelt namelijk of de bv door de kapi-
taalvermindering en de uitbetaling 
aan de aandeelhouders wel of niet in 
financiële problemen komt. Kapitaal-
vermindering tegen terugbetaling 
van het gestorte kapitaal mag dus al-
leen als het eigen vermogen groter 
is dan de reserves die uw bv volgens 
de wet of uw eigen statuten moet 
aanhouden. Kortom: er moet vol-
doende overblijven om de pensioe-
nen en het eventuele stamrecht op 
de korte en de lange termijn te kun-
nen uitbetalen. Ook als u de enige 
aandeelhouder van de bv bent, is het 
belangrijk de uitkeringstest te doen. 

Vernieuwing
Uiteraard moeten alle beslissingen 
schriftelijk worden vastgelegd. Uw 
notaris legt de kapitaalvermindering 
formeel vast door een statutenwijzi-
ging. Door eerst de oude statuten 
van uw bv te vervangen door nieuwe 
statuten gebaseerd op de nieuwste 
wetgeving voordat u tot terugbeta-
ling van uw aandelenkapitaal over-
gaat, kunt u in één akte meteen alle 
wijzigingen opnemen. 
En misschien moet er meer worden 
aangepast in uw statuten? Is er een 
nieuw bestuur? Levert u inmiddels 
andere diensten? Gaat uw bedrijf 
verder onder een nieuwe naam? 

Voordat kapitaalvermindering suc-
cesvermeerdering wordt, neemt u 
daarom alle aspecten van uw bedrijf 
onder de loep en benoemt u samen 
met uw notaris welke wijzigingen er 
nodig zijn.
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School
Sander werd in 1976 geboren - een jaar 
voor de Star Wars cyclus het licht zag, 
maar daarover straks meer - en groeide 
op in de Haagse wijk Leyenburg. De ba-
sisschool doorliep hij op de Helen Park-
hurst Dalton, gevolgd door het VWO op 
de Dalton middelbare school aan de 
Aronskelkweg. Rond “4 V” begon het le-
ven buiten de schoolmuren echter San-
der’s aandacht te trekken waardoor hij in 
HAVO 5 belandde. Het kleine restje mo-
tivatie dat Sander nog voor school op kon 
brengen verdween door deze overstap als 
sneeuw voor de zon en hij werd, zoals dat 
zo mooi heet, van school geschopt.

Honderd vragen 
De jaren tachtig van de vorige eeuw wer-
den voor veel opgroeiende jongeren ge-
kleurd door de Star Wars films van 
George Lucas. Ook Sander was helemaal 
idolaat van de sciencefiction cyclus en 
wist dan ook op zijn tiende al zeker wat 
hij wilde worden: filmregisseur dus. Het 
spannende verhaal was één ding, de Star 
Wars merchandise (waarmee Lucas hon-
derden miljoenen verdiende omdat nie-
mand van de filmstudio dit nieuwe feno-
meen serieus nam) ook erg leuk, maar 
wat Sander vooral interesseerde was hoe 

zo een productie nou eigenlijk gemaakt 
werd. Aangezien zijn ouders geen ant-
woord konden geven op al zijn vragen 
schreef Sander ze maar op. Zijn vader 
vertaalde de honderd (!) vragen in het 
Engels en deed de lijst op de post naar 
Mr. Lucas in de Verenigde Staten. 

Fascinatie
Antwoord uit Hollywood krijgt Sander 
helaas nooit maar de fascinatie voor het 
film medium blijft. Omdat hij graag naar 
de Willem de Kooning academie wil om 
daar grafisch vormgeving te studeren 
haalt hij zijn HAVO diploma alsnog via 
het volwassenenonderwijs. Aan de acade-
mie studeert hij in 2000 af. In deze perio-
de speelt Sander graag met video en tv 
opnamen. Zo begint LuckyTV dan ook: 
uit pure fascinatie voor het medium en de 
mogelijkheden die hierin voor een kun-
stenaar verscholen ligt. Op mijn vraag of 
hij een kijker in gedachten heeft als hij 
zijn werk voor DWDD maakt antwoordt 
hij dat hij zijn films altijd als autonome 
kunstwerken is blijven zien. Hij ziet zich-
zelf, terecht, als kunstenaar omdat film-
makers en regisseurs een omlijnd plan 
hebben, een script schrijven en een heel 
team om zich heen verzamelen. Tijdens 
zijn werk is hij volledig verzonken in wat 

hij doet en houdt dus totaal geen rekening 
met toekomstige kijkers.  

Vakantie
Op het moment van schrijven heeft 
Sander dus vakantie. Die duurt zo’n drie- 
en een halve maand en is meer dan wel-
kom na zo een productieve periode. Nu is 
er dan ook tijd voor nieuwe projectjes; 
lekker hangen en vrijuit klooien met goe-
de vriend Hans Teeuwen bijvoorbeeld. Of 
een voorstel bekijken van een bekende 
Nederlandse artiest die met hem wil sa-
menwerken. De Wereld Draait Door blijft 
hij zeker nog zolang het kan doen want, 
ook al is het hard werken, al zijn creativi-
teit kan hij in die korte filmpjes kwijt en 
het blijft een feest om ze te maken.

  

Een mediastilte tijdens het zomerreces van De Wereld Draait Door. 
Dat is natuurlijk onhandig voor een interview. Maar omdat Sander, 
net als ik, opgroeide aan de Haagse Meppelweg wilde de LuckyTV 
maker wel even gaan zitten voor een gesprek, of in zijn eigen woor-
den: “voor ex-ghetto bewoners maak ik graag een uitzondering.”
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Hoewel de lente nog niet veel van haar beste kant heeft laten zien, voelde het tijdens de lenteborrel van Business 
Haaglanden toch als een echte zomerdag. De zon schijnt op het terras van Restaurant Pex gelegen in de bosjes van 
Pex. Het grote aantal genodigden geniet buiten van aangenaam gezelschap en de nodige versnaperingen. Hoewel de 
intentie er was om de borrel binnen te houden, denkt niemand aan het verlaten van het zonovergoten terras. We mo-
gen een aantal nieuwe gezichten verwelkomen, maar zien gelukkig ook veel oude bekenden langskomen. Het levert 
een aangename samenstelling van prettige contacten op. Er wordt daarom ook weer druk heen en weer gezwaaid met 
business cards. Alleen maar goed natuurlijk! Rob Truijens, directeur van Business Haaglanden, heet iedereen in een 
vlotte speech nogmaals welkom en veel plezier. Het blijft nog lang druk bij restaurant Pex. Wederom kunnen we terug-
blikken op een aangename en zeer geslaagde lenteborrel van Business Haaglanden met dank aan de gasten en gast-
vrijheid van restaurant Pex. 

BUSINESS HAAGLANDEN LENTEBORREL

Eindelijk een mooie  
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I t ’s  the
cl ick.

www.impressivegreenapple.nl

U I T A G E N D A
WK BEACHVOLLEYBAL - 26 JUNI T/M 5 JULI 2015 
 
In 2015 is ons land het kloppend hart van de beachvolleybalwereld! Van 26 
juni tot en met 5 juli worden de WK Beachvolleybal in Nederland georgani-
seerd. Vier unieke locaties in Den Haag (Hofvijver), Amsterdam (de Dam), 
Apeldoorn (Marktplein), en Rotterdam (ss Rotterdam) worden omgetoverd 
tot prachtige beachstadions. Tien dagen lang strijden de beste 48 man-
nenteams en 48 vrouwenteams ter wereld hier om de WK-titel.

Voor info: www.volleybal.nl

SHOPPINGNIGHT DEN HAAG 
Life’s a beach tijdens de Haagse ShoppingNightHaagse Binnenstad viert de zomer 
 
Het ene moment krijg je een bloemenkrans omgehangen door een Aziatische schone, het volgende moment stap je een 
Ibiza hippiemarktje op en zie je in je ooghoek het bekende rode badpak van Baywatch. En dat allemaal hartje Den Haag! 
ShoppingNight kun je dit jaar het beste op je slippers bezoeken, want het thema is Summer & Sand in The City. De Haagse 
binnenstad wordt speciaal voor de leukste nacht van het jaar omgetoverd in een zalig zomerse strandbestemming. De 
Haagse ShoppingNight vindt dit jaar plaats op vrijdag 26 juni.  

Voor info: www.shoppingnight.nl

SENIOREN BEURS HAAGLANDEN  -10 SEPTEMBER-
Op donderdag 10 september 2015 vindt de Senioren Beurs Haaglanden plaats in de Grote 
Kerk in Den Haag. De beurs biedt een gevarieerd aanbod van exposanten en een door-
lopend programma van workshops en presentaties. De beurs trekt actieve senioren en 50 
plussers. Zij vormen de grootst groeiende en kapitaalkrachtige doelgroep. Uw bedrijf mag 
toch niet ontbreken op de onafhankelijke beurs voor senioren uit de regio Haaglanden? 

Kijk voor meer informatie op 
www.seniorenbeurshaaglanden.nl 
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MKB Den Haag

Huiswerk

Terwijl ik deze tekst schrijf zit ik nog 
na te glunderen van de eerste Asper-
geparty van MKB Den Haag. Ooit 
waren mijn bestuurlijke voorgangers 
mede-grondleggers van een traditie 
op het vlak van een Haringparty. In-
middels is het fenomeen van de Ha-
ringparty uitgegroeid tot een heel 
circus. Wij merkten dat wij onze Ha-
ringparty haast niet meer konden 
plannen gezien alle ander partijtjes 
en vervolgens constateerden wij dat 
onze leden van de ene party naar de 
andere party moesten lopen en bijna 
geen tijd meer hadden om gewoon 
te genieten. Wij hebben besloten 
om daarom een nieuwe traditie te 
starten en zo is de ‘Aspergeparty’ 
geboren. De eerste vond plaats op 
Renbaan Duindigt en het was gewel-
dig om dit stukje Haagse glorie in 
volle actie te mogen bewonderen: 
zon, dames met hoeden, paarden, 
races, spanning, polo en winnaars. 
En niet te vergeten: een heerlijke 
proeverij van verrukkelijke asperge-
gerechten. Kortom een fantastisch 
evenement en we hopen dit de ko-
mende jaren verder te kunnen gaan 
uitbouwen.

Natuurlijk doen bestuursleden meer 
dan alleen party’s aflopen en daarom 
wil ik u kort meenemen naar een 
werkbezoek. Recent ben ik te gast 

geweest bij Leonard Geluk, be-
stuursvoorzitter van de Haagse Ho-
geschool. Ons bezoek was op zijn 
uitnodiging en dit was in zichzelf al 
een bijzonder feit. Voor het eerst in 
de 5,5 jaar dat ik voorzitter ben, was 
er een handreiking van de HHS rich-
ting MKB Den Haag om samenwer-
king te verkennen. Deze stap alleen 
al hebben we als zeer positief erva-
ren en natuurlijk willen we graag een 
met de HHS samenwerken.

Na de eerste kennismaking konden 
we in het gesprek al snel inhoudelij-
ke thema’s aansnijden, waarbij een 
thema waar we dieper op in zijn ge-
gaan ‘de HHS als netwerkhoge-
school’ was. Dit is een belangrijke en 
interessante nieuwe ambitie van de 
HHS.

Ze beogen daarmee een open ver-
binding tussen onderwijs, onderzoek 
en beroepspraktijk te realiseren. 
Daartoe stellen ze zich open en ac-
tief op naar de omgeving met als 
doel een bijdrage te leveren aan de 
economische en maatschappelijke 
vraagstukken van de regio.
Daarbij zijn zij op zoek naar wederke-
righeid. Tot zover gaat het dan hele-
maal goed tussen een hogeschool 
en het MKB. Maar dan komt de 
vraag: en hoe doe je dat dan? Wat 
gaan we doen en wat gaat dat con-
creet opleveren?  Hiervoor hebben 
we afgesproken om beiden wat huis-
werk te gaan doen. Leonard intern 
bij de HHS en ik intern bij het be-
stuur en bij de achterban. Waar heb-
ben wij dan behoefte aan? En, niet 
minder belangrijk, wat hebben wij in 
het kader van wederkerigheid te bie-
den?

De afspraak is dat we elkaar over cir-
ca zes maanden weer bestuurlijk tref-
fen. Waar ik wel een beetje van baal 
is dat ik al lang van school ben en nu 
toch weer ‘huiswerk’ heb. En dat in 
de zomer! Maar ach, het is voor een 
goede zaak. Dat dan weer wel.

Gert van der Houwen
Voorzitter MKB Den Haag
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HAPPY OFFICE @ TAURO.NL

De volledige veiligheid 
van uw zaak in één pakket

Eerst luisteren, dan beveiligen

De veiligheid van uw zaak is altijd ons 
uitgangspunt en daarom introduceren 
wij vier veiligheidspakketten voor het 
MKB. Professionele en betaalbare
totaalpakketten in abonnementsvorm 
waarmee we u volledig ontzorgen.
Naast de innovatieve techniek krijgt u

de installatie, aansluiting op de alarm-
centrale, basis alarmopvolging en het 
jaarlijks onderhoud er gewoon bij.
Zo heeft u één aanspreekpunt met
jarenlange ervaring voor écht alles 
rondom de veiligheid van uw zaak.

Ontdek welke oplossing bij uw zaak past op
securitas.com/veiligheidspakketten

Vanaf � 72,95 per maand
incl. installatie, onderhoud, alarmcentrale en -opvolging

20264 Adv SME De volledige veiligheid_BS 215x285.indd   1 29-05-15   13:49

BeDriJfSProfiel

Casio XJ-V1: betrouwbare 
  laser-ledprojector voor 
een betaalbare prijs

Sinds 2010 ontwikkelt Casio geen projectoren 
meer waarin kwiklampen zijn verwerkt. Daar-
mee loopt het bedrijf vooruit op de inwerking-
treding van het Minamata-verdrag, waarin 
verschillende landen – waaronder Nederland 
– overeenkwamen het gebruik van kwik terug 
te dringen. Ook de nieuwe XJ-V1 maakt ge-
bruik van de kwikvrije laser-ledtechnologie: 
milieuvriendelijk én goed voor de portemon-
nee.

betrouwbaar
Waar de lamp van lampprojectoren al na zo’n vijf- tot zeshonderd 
uur een verminderde lichtopbrengst laat zien, heeft de lichtbron 
van de XJ-V1 een verwachte levensduur van 20.000 uur. Omdat 
laser-led ook nog eens minder energie verbruikt dan de ouder-
wetse kwiklamp, is de XJ-V1 een prima en duurzaam alternatief 
voor standaard lampprojectoren. Vooral op de middellange tot 
langere termijn is de zogenoemde total cost of ownership een stuk 
lager dan die van projectoren met kwiklampen.

uitstekende prestaties
Behalve op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik, 
biedt de laser-ledtechnologie ook voordelen in het dagelijks ge-
bruik. De prestaties van de XJ-V1 zijn van een niveau dat je van 

een hoogwaardig apparaat mag verwachten, 
ondanks zijn toegankelijke prijs. Zo produ-
ceert de projector een helderheid van maar 
liefst 2.700 lumen. De XJ-V1 heeft verder een 
beeldresolutie (XGA) van 1024×768, een 
full-color kleurreproductie van 10,7 miljard 
kleuren en een contrastratio van 20000:1. 
Verder zorgt de laser-ledtechnologie ervoor 
dat de projector een minimale opstarttijd 
heeft: binnen vijf seconden na het aanzetten is 
de XJ-V1 klaar voor gebruik. Ook wanneer je 
de projector uitschakelt en direct weer aanzet. 

Ideaal voor mensen die na het uitschakelen toch nog een bepaalde 
slide willen tonen.

eenvoudig in gebruik
De Casio XJ-V1 heeft een simpel design dat hem visueel aantrek-
kelijk maakt. De ronde vormen geven het apparaat een moderne 
en minimalistische uitstraling. Daarnaast is de led-laserprojector 
zeer compact, met zijn afmetingen van 269,5 bij 269,5 millimeter 
is de XJ-V1 slechts iets groter dan een A4’tje. 
Door zijn ontwerp is de XJ-V1 bovendien zeer intuïtief in het 
gebruik; een handleiding is eigenlijk niet nodig. De projector 
heeft twee ingangen: een voor hdmi en de andere voor een vga-
kabel. Nadat deze zijn aangesloten, hoeft de gebruiker hem alleen 
maar aan te zetten en de input te selecteren. Na aanschaf is de 
projector dus direct te gebruiken, zonder lastige en tijdrovende 
installatieprocessen. Een bijkomend voordeel van de XJ-V1 is dat 
de behuizing is ontworpen om de laser-ledlichtbron stofvrij te 
houden. De projector heeft daarom geen stoffi lter dat om de zo-
veel tijd vervangen moet worden.
Ga voor meer informatie over de Casio XJ-V1 naar www.casio-
projectors.eu/nl/products/xjv1. 

Casio introduceert een duurzame en betrouwbare nieuwe led-laserprojector: de XJ-V1. net als de andere 
projectoren van de Japanse fabrikant maakt ook deze projector geen gebruik van kwiklampen, waardoor 
hij langer meegaat en zuiniger is in het gebruik. Maar het meest bijzondere aan de XJ-V1 is misschien nog 
wel het prijskaartje. Met een adviesprijs van 539 euro (exclusief btw) is de laser-ledprojector plotseling ook 
aantrekkelijk voor ondernemingen met een lager budget, die normaal gesproken op een lampprojector 
aangewezen zijn. De XJ-V1 is verkrijgbaar bij de verschillende dealers.

De Casio XJ-V1 heeft een adviesprijs van 539 euro
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Business nationaal juni 2015.indd   5 6/5/15   11:35:14 AM



De volledige veiligheid 
van uw zaak in één pakket

Eerst luisteren, dan beveiligen

De veiligheid van uw zaak is altijd ons 
uitgangspunt en daarom introduceren 
wij vier veiligheidspakketten voor het 
MKB. Professionele en betaalbare
totaalpakketten in abonnementsvorm 
waarmee we u volledig ontzorgen.
Naast de innovatieve techniek krijgt u

de installatie, aansluiting op de alarm-
centrale, basis alarmopvolging en het 
jaarlijks onderhoud er gewoon bij.
Zo heeft u één aanspreekpunt met
jarenlange ervaring voor écht alles 
rondom de veiligheid van uw zaak.

Ontdek welke oplossing bij uw zaak past op
securitas.com/veiligheidspakketten

Vanaf � 72,95 per maand
incl. installatie, onderhoud, alarmcentrale en -opvolging
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– overeenkwamen het gebruik van kwik terug 
te dringen. Ook de nieuwe XJ-V1 maakt ge-
bruik van de kwikvrije laser-ledtechnologie: 
milieuvriendelijk én goed voor de portemon-
nee.

betrouwbaar
Waar de lamp van lampprojectoren al na zo’n vijf- tot zeshonderd 
uur een verminderde lichtopbrengst laat zien, heeft de lichtbron 
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laser-led ook nog eens minder energie verbruikt dan de ouder-
wetse kwiklamp, is de XJ-V1 een prima en duurzaam alternatief 
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heeft twee ingangen: een voor hdmi en de andere voor een vga-
kabel. Nadat deze zijn aangesloten, hoeft de gebruiker hem alleen 
maar aan te zetten en de input te selecteren. Na aanschaf is de 
projector dus direct te gebruiken, zonder lastige en tijdrovende 
installatieprocessen. Een bijkomend voordeel van de XJ-V1 is dat 
de behuizing is ontworpen om de laser-ledlichtbron stofvrij te 
houden. De projector heeft daarom geen stoffi lter dat om de zo-
veel tijd vervangen moet worden.
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Bas van der Veldt: inspirator met humor

‘Wat moet anders, 
wat kan beter?’

 

b u s i n e s s  n a t i o n a a l
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Ton van der Veldt en Piet Mars startten 
AFAS in 1996. Zeven jaar geleden was 
het de beurt aan de volgende generatie. 
Bas van der Veldt (38) werd CEO, 
Arnold Mars (33) nam als CFO het stokje 
van zijn vader over. De samenwerking 
tussen beide jonge ondernemers verloopt 
voorspoedig. ‘We vullen elkaar naadloos 
aan, zijn echt complementair,’ zegt Van 
der Veldt. ‘Al lopen standpunten soms  
uiteen, we hebben allebei het beste voor 
met het bedrijf. Als het nodig is, zetten  
we onze ego’s opzij.’

tweede natuur
AFAS bestaat bijna twintig jaar. Toch is 
het DNA dat van een jong bedrijf. ‘We 
stellen ons continu de vraag: wat moet  
anders, wat kan beter?.’ Dat leidde er    
onder meer toe dat het bedrijf geen        
secretaresses heeft, printers ontbreken en 
er met 350 medewerkers maar 1 HR-func-
tionaris is. ‘Vaak gaat het om kleine aan-
passingen. Maar als je elke maand 1 pro-
cent verbetert, zet je op jaarbasis grote 
stappen. Ook krijgen mensen een mindset 
waarbij verandering vanzelfsprekend is. 
Het wordt een tweede natuur.’

Kritisch blijven
Het vertrouwen dat medewerkers de juiste 
keuzes maken is groot bij AFAS. ‘Ik 
streef er vooral naar om een inspirerend 
voorbeeld te zijn.’ Dat doet Van der Veldt 
met veel humor. ‘Vaak gaat dat vanzelf, 
soms gebruik ik het bewust. Door een 
grap of rare opmerking ontstaat een     
ontspannen sfeer. Het zorgt er ook voor 
dat mensen er niet op voorhand vanuit 
kunnen gaan dat ik serieus ben. Ze     
moeten dus kritisch blijven op wat ik zeg.’
Welke leiders inspireren de AFAS-CEO? 

‘Echte voorbeelden heb ik niet. Iemand 
als Marissa Mayer van Yahoo waardeer  
ik als het gaat om productontwikkeling  
en oog voor detail. Haar afstandelijke stijl 
van leidinggeven daarentegen spreekt  
niet aan. Joop van den Ende is enorm   
gedreven bezig met het eindproduct en de 
klantervaring. Minder sterk is zijn gebrek 
aan focus op resultaat.’ Met politieke    
leiders heeft Van der Veldt niets. ‘Ze   
spelen een rol, zijn zelden zichzelf. Ook 
gaat het er in politieke discussies altijd 
om, je gelijk te halen. Niet om wie de 
beste oplossing heeft.’

op de hielen
Ook in economisch lastige jaren presteert 
AFAS uitstekend. In 2014 werd met een 
omzet van bijna 79 miljoen euro maar 
liefst 30 miljoen winst gemaakt. Dit jaar 
ligt de lat op 90 miljoen omzet en Van der 
Veldt ziet ruimte voor verdere groei.  
‘300, wellicht 400 miljoen is mogelijk. 
Veel softwareleveranciers bieden deelpro-
ducten aan. Onze meerwaarde zit in      
geïntegreerde oplossingen. Concurrenten 
die deze ook leveren, zijn veelal internati-
onaal actief. Zij moeten hun focus verde-
len terwijl wij ons concentreren op       
Nederland.’ Doel is om marktleider te 
worden. ‘Op het gebied van salarisver-
werking hebben we ADP bijna achter-
haald. En in een voor ons relatief nieuwe 
branche als ziekenhuizen zitten we Raet 
al op de hielen.’ Als de grenzen van de 
groei in Nederland zijn bereikt, ligt een 
tweede thuisland voor de hand. ‘Maar zo 
ver is het nog lang niet.’

theater geen toeval
Van der Veldt voelt zich bij AFAS als een 
vis in het water. ‘Repeterend werk is niet 

mijn ding en soms ga ik als een olifant 
door de porseleinkast. De mensen om mij 
heen compenseren dit. Zij zorgen ervoor 
dat ik kan doen waar ik goed in ben. Het 
is zeer de vraag of dat ergens anders ook 
zou lukken.’ Als hij toch een andere       
richting moet kiezen, hoeft Van der Veldt 
niet lang na te denken. ‘De entertainment-  
sector. Ik houd ervan mensen te verma-
ken. Ook de directe feedback die je daar 
krijgt, spreekt zeer aan. Dat wij een eigen 
theater hebben, is dus geen toeval.’

eerst sparen
Vooralsnog biedt AFAS voldoende uitda-
gingen. Zoals het nieuwe hoofdkantoor. 
‘Het wordt echt een geweldig gebouw dat 
we volledig volgens onze eigen wensen 
vormgeven. Uiteraard inclusief een thea-
ter.’ Over zeven jaar moet de nieuwbouw 
klaar zijn. ‘We nemen ruim de tijd om alle 
details uit te werken en partners te selec-
teren.’ En om te sparen. ‘Het nieuwe on-
derkomen vergt een investering van 80 
miljoen euro. In plaats van bij een bank 
aan te kloppen, financieren we dat liever 
zelf.’ �

 
KETTINGZAAG
Op de AFAS-site staat de tekst: 
‘Stel hier jouw vraag aan Bas’ en 
een foto van de CEO met een ket-
tingzaag. ‘Hierdoor is de drempel 
om contact te zoeken laag. Ook 
beïnvloedt deze pose de toonzet-
ting van de mails die ik krijg. En 
altijd beantwoord.‘ 
Mede door social media kan ieder-
een tegenwoordig rechtstreeks 
communiceren met de leiding van 
een bedrijf. ‘Iemand zonder emoti-
onele intelligentie kon vroeger 
prima een grote organisatie leiden. 
Dat wordt steeds moeilijker.’ Digi-
taal leiderschap is eveneens ver-
eist. ‘Ook de mensen aan de top 
moeten kennis hebben van techno-
logische ontwikkelingen en de im-
pact ervan. Dat is een voorwaarde 
om de juiste beslissingen te kun-
nen nemen.’

teKst Hans HaJÉe  FotoGRaFie 31PiCtuRes

secretaresses en printers ontbreken bij aFas software. Wel is er 
een theater waar bijeenkomsten voor medewerkers en klanten 
worden gehouden. Humor vormt een belangrijk wapen voor Ceo 
bas van der Veldt. ‘We stellen ons continu de vraag: wat moet an-
ders, wat kan beter?’ Mede door die mindset lonkt het marktlei-
derschap. een kijkje in de keuken van een bijzonder bedrijf.
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bouW Je 
onDeRneMinG
Door Pieter van der Kaaij

In 2014 telde Nederland ruim 187.000 
startende bedrijven. In lang niet alle geval-
len was sprake van een doortimmerd on-
dernemingsplan. Een slechte zaak, want 
een goede voorbereiding vergroot de kans 
van slagen aanzienlijk. Behalve natuurlijk 
voor die paar witte raven wiens idee zo 
briljant is dat een plan op de achterkant 
van een bierviltje volstaat. Ondernemer en 
ondernemersondersteuner Pieter van der 
Kaaij geeft starters houvast bij de voorbe-
reiding van hun bedrijf. Bouw je onderne-
ming! is een werkboek met oefeningen en 
opdrachten. De auteur gebruikt bouwen 

als metafoor voor 
een gestructureerde 
aanpak met visie en 
focus als onmisbare 
randvoorwaarden. 
Via zeven stappen 
begeleidt Van der 
Kaaij starters bij het 
maken van een con-
creet en compleet 
ondernemingsplan.

176 pag. ISBN 978-90-9028-555-9. 
€ 19,95. Business Value Publishing.

HuMan2HuMan
Door Daniëlle de Jonge

Productkenmerken en USP’s geven bij een 
verkooptraject zelden de doorslag. Het gaat 
om echte aandacht, is de stellige overtuiging 
van verkooptrainer, spreker en ondernemer 
Daniëlle de Jonge. Aandacht is onderschei-
dend en draagt bij aan duurzame relaties. Ook 
of wellicht juist in de huidige tijd waarin klan-
ten goed geïnformeerd zijn en steeds meer ver-
wachten van producten, diensten en leveran-
ciers. Ook bij digitale relaties is de menselijke 
factor van cruciaal belang. In Human2Human 
schetst De Jonge hoe een nieuwe klantrelatie 

tot stand kan komen. 
Hierbij maakt zij 
onderscheid in het 
vinden, hebben en 
houden van klanten. 
Beoogd resultaat: 
van klanten ambas-
sadeurs maken.

144 pag. ISBN 978-90-8965-277-5. € 19,95. 
Van Duuren Management.

eeRste HulP biJ nieuW
oRGaniseRen
Door Ben Kuiken

In de huidige disrup-
tieve economie is lean 
and mean de norm. 
Logge, traditioneel 
georganiseerde bedrij-
ven leggen het af te-
gen jonge concurren-
ten die zonder ballast 
uit het verleden ra-
zendsnel groeien. Met 
Eerste hulp bij nieuw 
organiseren helpt Ben 

Kuiken bedrijven met gezondheidsklachten om 
weer fi t te worden. Eerste stap daarbij is om het 
bestaansrecht scherp te krijgen. Voor wie of 
wat werkt een organisatie, waartoe is zij op 
aarde? Is dat (opnieuw) gedefi nieerd dan is het 
vervolgens zaak om te bepalen hoe deze doel-
stelling het best kan worden bereikt. Dat gaat 
niet vanzelf. Vaak is het een kwestie van expe-
rimenteren, waarbij oude gewoontes moeten 
worden afgezworen en nieuwe aangeleerd.

124 pag. ISBN 978-94-6126-132-8. € 12,50. 
Haystack.

In de huidige disrup-
tieve economie is 
and mean
Logge, traditioneel 
georganiseerde bedrij-
ven leggen het af te-
gen jonge concurren-
ten die zonder ballast 
uit het verleden ra-
zendsnel groeien. Met 
Eerste hulp bij nieuw 
organiseren tot stand kan komen. 

Hierbij maakt zij 
onderscheid in het 
vinden, hebben en 
houden van klanten. 
Beoogd resultaat: 
van klanten ambas-
sadeurs maken.

als metafoor voor 
een gestructureerde 
aanpak met visie en 
focus als onmisbare 
randvoorwaarden. 
Via zeven stappen 
begeleidt Van der 
Kaaij starters bij het 
maken van een con-
creet en compleet 
ondernemingsplan.

benut Je steRKe Punten
Door Marcus Buckingham

Marcus Buckingham kreeg veel waardering voor zijn eerdere boek Ontdek je sterke punten. Onderscheidende insteek 
van de populaire managementgoeroe: verspil geen energie aan het verbeteren van zwakke punten maar concentreer je 
op waar je echt goed in bent, waar je blij van wordt. Dat heeft veel meer impact, zowel voor het individu als voor de 
organisatie waarin deze functioneert. Buckinghams nieuwe boek is een logisch vervolg. Het geeft inzicht hoe sterke 
punten verder verbeterd kunnen worden en welke teamrollen het best bij iemand passen. Net als bij de vorige uitgave 
krijgen lezers van Benut je sterke punten toegang tot een online test die nadere inzichten geeft.

176 pag. ISBN 978-90-0034-830-5. € 14,99. Unieboek Het Spectrum.

l i T e r A T U U r

Meer informatie: 
www.carrier.nl/dealers

  Tijdelijk zeer 
aantrekkelijk geprijsd

  Uit voorraad leverbaar 

  Snelle inbedrijfstelling

  Vele opties

 Breed inzetbaar

 Ideaal voor vervanging
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E D I T I O N

AIRCONDITIONING SOLUTIONS

U W  A I R C O N D I T I O N I N G  B I N N E N  1  W E E K  G E Ï N S T A L L E E R D

C O M P L E E T E N  O P  V O O R R A A D !

D E S I G N I N G  I N N O V A T I V E  S O L U T I O N S

Is uw bestaande koelmachine kapot of moet deze vervangen worden 
omdat deze nog met oud R22 koudemiddel gevuld is? Carrier 
Airconditioning biedt de oplossing. Dit aircoseizoen bieden we tijdelijk 
koelmachines in vele soorten kW uit voorraad aan zodat deze binnen 
1 week bij u geïnstalleerd kan worden. Zo geniet u snel weer van een 
comfortabel binnenklimaat. 

Heeft u direct een koelmachine nodig? Ook dat is geen probleem. 
Carrier Airconditioning verhuurt 24/7 koelmachines.

Carrier Airconditioning werkt met een landelijk netwerk van Offical 
Carrier Dealers. Neem vandaag nog contact op!

Uw Airco-aanbod

AQUASNAP KOELMACHINE 30RBS BUSINESS LINE

173car adv215x285 Aquasnap 30RBS.indd   1 03-06-15   11:28
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De volledige veiligheid 
van uw zaak in één pakket

Eerst luisteren, dan beveiligen

De veiligheid van uw zaak is altijd ons 
uitgangspunt en daarom introduceren 
wij vier veiligheidspakketten voor het 
MKB. Professionele en betaalbare
totaalpakketten in abonnementsvorm 
waarmee we u volledig ontzorgen.
Naast de innovatieve techniek krijgt u

de installatie, aansluiting op de alarm-
centrale, basis alarmopvolging en het 
jaarlijks onderhoud er gewoon bij.
Zo heeft u één aanspreekpunt met
jarenlange ervaring voor écht alles 
rondom de veiligheid van uw zaak.

Ontdek welke oplossing bij uw zaak past op
securitas.com/veiligheidspakketten

Vanaf € 72,95 per maand
incl. installatie, onderhoud, alarmcentrale en -opvolging

De samenstelling van het pakket op de foto is fi ctief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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Huisvestingsmogelijkheden

Bleiswijkseweg 39 te Zoetermeer
• Zeer representatief vrijstaand bedrijfspand met kantoor

• Circa 4.432 m² verhuurbaar vloeroppervlak BG / 1e verdieping

• 60 parkeerplaatsen op eigen (afsluitbaar) terrein

• Hoogwaardig ‘turn key’ opleveringsniveau

• Direct gelegen aan op- en afrit A12 nabij N209-N470

• Uitbreidingsmogelijkheden op eigen terrein

• Totale kaveloppervlakte 8.575 m²

• Deelverhuur bespreekbaar

• Beschikbaarheid per direct mogelijk

• Huurprijs op aanvraag

• Vraagprijs op aanvraag

Signaalrood 25 te Zoetermeer
• Multifunctioneel vrijstaand kantoor-/ bedrijfsgebouw

• Dominante zichtlocatie aan Oostweg N470

• Totaal circa 1.312 m² kantoor-/ bedrijfsruimte BG t/m 2e verdieping

• 24 parkeerplaatsen op eigen terrein

• Flexibele indeelbaarheid per 1,8 m.

• Nabij A12 en N470

• Deelverhuur bespreekbaar

• Beschikbaarheid per direct mogelijk

• Huurprijs op aanvraag

TE HUUR/ TE KOOP

TE HUUR

INTERESSE? Neem contact met ons op via 079 - 351 3111 of e-mail info@rob-swart.nl

Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer
T. 079 - 351 3111
www.rob-swart.nl

NVM BOG makelaar


