
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 24-05-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 BBQ/zomerborrel verplaatst naar 25 juni 

 Nieuw lid: Buitenkado.nl 

 Bespaar door collectieve elektriciteit- en gasinkoop Bernheze! 

 KvK: gratis bijeenkomst "Ontdek uw kansen in West-Europa" 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

BBQ/zomerborrel verplaatst naar 25 juni  

De BBQ/zomerborrel voor alle leden (met partner) staat nu gepland op 25 juni, 

tevens de afsluitavond van de kermis in Heesch. 

Meer info hierover en over de bijzondere combinatie met de kermis volgt 

binnenkort. 

 

Nieuw lid: Buitenkado.nl 

De ondernemersvereniging heeft een aanmelding mogen ontvangen van: 

  

 

Ondernemer: Peter van Rossem 

Website: www.buitenkado.nl 

 

Adres: Nieuwe Erven 1-b 

 

Uw buitenplezier staat centraal bij BuitenKado. Daartoe treft u op de website 

handige, originele en duurzame tuin- en vrijetijdsartikelen aan. De inkopers 

selecteren voor u wereldwijd de beste kwaliteitsproducten tegen de meest 

gunstige condities. Want veel buitenplezier hoeft helemaal niet veel te kosten. 

Daarom ook is BuitenKado de grootste aanbieder in z’n soort.  

 

Naast bestellingen via de webshop, wordt ook iedere zaterdag vanuit het 

 

mailto:info@buitenkado.nl
http://www.buitenkado.nl/


 

magazijn verkocht.  

 

Bespaar door collectieve elektriciteit- en gasinkoop Bernheze! 

[Energie Inkoop Bernheze] 

De Ondernemersvereniging Heesch werkt met andere 

ondernemersverenigingen in Bernheze samen in de SOB (Samenwerkende 

Ondernemersverenigingen Bernheze). Hier vanuit is een inkoopcollectief voor 

elektriciteit en gas actief onder de naam “Energie Inkoop Bernheze” waaraan 

alle leden kunnen deelnemen. 

 

Sinds 5 jaar koopt dit collectief elektriciteit en gas in voor inmiddels 210 

bedrijfspanden. Besparingen oplopend van € 500 tot vele duizenden euro’s zijn 

eerder regel dan uitzondering. Hoe dit kan? 

 

Energieleveranciers proberen zoveel mogelijk aan u te verdienen. Een “mooie 

aanbieding” pakt in de praktijk vaak niet zo gunstig uit. Het doel van een 

inkoopcollectief is heel anders.  Energie Inkoop Bernheze koopt jaar in jaar uit 

tegen de meest gunstige prijzen energie voor u in. En via een werkgroep zijn 

lokale ondernemers betrokken bij alle inkoopbesluiten die worden genomen. 

 

Vrijblijvende berekening van uw besparing? 

Op basis van een jaarafrekening maakt Energie Inkoop Bernheze geheel 

vrijblijvend een besparingscase waaruit blijkt hoeveel u kunt besparen. Uw 

interesse hierin kunt u kenbaar maken via d.lusthof@cinergie.nl of door te 

bellen met Dave Lusthof (T: 06-20424621). 

 

KvK: gratis bijeenkomst "Ontdek uw kansen in West-Europa" 

[www.kvk.nl] 

De Kamer van Koophandel Brabant houdt op dinsdag 18 juni van 13.30 tot 

18.30 uur in het Koning Willem II Stadion te Tilburg de gratis bijeenkomst 

"Ontdek uw kansen in West-Europa". Tijdens het evenement wordt aandacht 

besteed aan de voor Nederland belangrijkste handelslanden Duitsland, België, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en zal worden ingezoomd op enkele 

kansrijke sectoren per land. 

 

 Bouw: België en Duitsland 

 Creatieve industrie: België en het Verenigd Koninkrijk 

 Food: Duitsland en Frankrijk 

 Health: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

 

Aanmelden en het volledige programma via www.kvk.nl/kansenwesteuropa.  

 

Algemene info:   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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