
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 17-05-2013  

 Beste Ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Corné Interieurs: Open Dag op zaterdag 8 juni 

 Informatieavond Landschappen van Allure (De Maashorst) 22 mei 2013 

 Initiatiefwet acquisitiefraude 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Corné Interieurs: Open Dag op zaterdag 8 juni 

[Corné Interieurs B.V.] 

Alle leden van de Ondernemersvereniging Heesch zijn hierbij uitgenodigd voor 

het bezoeken van de Open Dag op zaterdag 8 juni 2013. 

 

Tijd: tussen 10:00 en 16:00 uur 

Adres: Vinkelsestraat 82a te Vinkel 

 

Corné al 20 jaar vernieuwend en in beweging: de inspiratieruimte is vernieuwd 

en uitgebreid, om klanten nog beter te kunnen adviseren in ontwerp en realisatie 

van nieuwe keukens en interieurs. 

In de bijlage de digitale uitnodiging. 

 

Informatieavond Landschappen van Allure (De Maashorst) 22 mei 

2013 

[www.bernheze.org] 

De Maashorst is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Brabant. 

De provincie Noord-Brabant heeft het gebied aangewezen als één van de drie 

Brabantse ‘Landschappen van Allure’. Tijdens een informatieavond op 22 mei 

2013 informeren wij u graag over mogelijkheden die er voor initiatieven in de 

Maashorst zijn. 

 

versterking landschap - subsidieregeling 

De Maashorst is een gevarieerd landschap met bossen, heidevelden, vennen, 

stuifduinen, landbouwgronden en kleinere woongebieden. De Maashorst heeft 

potentie om nog aantrekkelijker te worden voor een nog breder publiek. Daarom 

investeert de provincie Noord-Brabant de komende jaren in de versterking van 

 

http://www.corne-interieurs.nl/
http://www.bernheze.org/


 

het landschap van de Maashorst. Het betreft een subsidieregeling gebaseerd op 

50% cofinanciering. De initiatieven moeten uit de streek zelf komen en een 

bovenlokaal karakter hebben. De gemeente Bernheze wil de Bernhezer partijen 

die kunnen bijdragen aan het vergroten van de allure van de Maashorst graag 

betrekken bij de ontwikkelingen. 

 

Programma 

De informatieavond vindt plaats op 22 mei 2013 in Cultureel Centrum de Pas in 

Heesch, aanvang 20.00 uur. 

U kunt binnenlopen vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur opent wethouder Donkers de 

avond. Tijdens de avond laten we u ter inspiratie zien welke projecten in het 

kader van Landschappen van Allure zijn ingediend (‘Zorglandschap’, ‘Landerij 

van Tosse’ en ‘Driften en dreven’) bij de provincie en hoe die tot stand zijn 

gekomen. Stuurgroep De Maashorst geeft een toelichting. U kunt vervolgens 

vragen stellen, waarna we de avond om 22.00 uur afsluiten. 

 

Misschien zijn er mogelijkheden voor u om uw initiatief onder te brengen binnen 

de Landschappen van Allure. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J. Hendriks, 

gemeente Bernheze (0412) 45 88 88. 

 

Initiatiefwet acquisitiefraude 

[uit MKB-nederland Nieuwsbrief] 

SP en de VVD gaan samen een initiatiefwet indienen zodat acquisitiefraude 

voortaan strafbaar wordt gesteld. Ondernemers krijgen dan ook meer 

bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. MKB-Nederland is verheugd dat 

de politiek dit nu breed en voortvarend oppakt en roept minister Opstelten 

(Veiligheid en Justitie) op hier vlot op te reageren. Eerder wilde hij de uitspraak 

van de rechter in het proefproces van MKB-Nederland over acquisitiefraude 

afwachten. Die vonniste eind februari. Lees meer 

 

Rechtszaak MKB-Nederland 

MKB-Nederland heeft eind februari namens een groep gedupeerde ondernemers 

deels de rechtszaak tegen Holland Internet Group en Telefoongids.com over 

acquisitiefraude gewonnen. MKB-Nederland had de rechtbank gevraagd om te 

bepalen dat de bewijslast van acquisitiefraude voortaan bij de 

advertentieverkopers komt te liggen. Daartoe achtte de rechter zich wel bevoegd 

in individuele gevallen, maar niet voor een algemene wijziging. De rechter 

verwees daarvoor naar de wetgever. Lees meer 

 

Ons advies  

Schade voorkomen is effectiever dan geld proberen terug te krijgen. MKB-

Nederland adviseert ondernemers bij twijfel altijd eerst informatie in te winnen 

bij het Steunpunt Acquisitiefraude en in het geval van acquisitiefraude altijd 

melding te maken of aangifte te doen. Het Steunpunt heeft een overzicht van 

spooknota's en van internationale business guides. 

 

> Bent u slachtoffer van acquisitiefraude? Voor vragen en meldingen kunt u 

terecht bij het Steunpunt Acquisitiefraude en de Fraudehelpdesk 

 

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=8850
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=8573
http://www.fraudemeldpunt.nl/overzicht-spooknota-s-gemeld-bij-saf
http://www.fraudemeldpunt.nl/saf-overzicht-internationale-acquisitiebureaus
http://www.fraudemeldpunt.nl/home
http://www.fraudehelpdesk.nl/home
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/


 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459247     
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