
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 08-11-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuw lid: A.I.S. Beveiliging 

 Van Soest en Partners: uitnodiging info avond 19 november: 

Fiscale Eindejaarstips 2013 & Belastingplan 2014 

 KvK: Voorkom acquisitiefraude  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuw lid: A.I.S. Beveiliging 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

   

Ondernemer: Peter van Peufflik 

Website: www.inbraak.nl 

 

Adres: John F. Kennedystraat 119 

 

A.I.S. Beveiliging is een installatiebedrijf dat is opgericht in 1995 door Peter en 

José van Peufflik. De hoofdzaak van de werkzaamheden bestaan uit het 

installeren van bouwkundige en elektronische voorzieningen ter preventie tegen 

inbraak en brand.  

A.I.S. Beveiliging kenmerkt zich door de klantgerichte aanpak waarbij 

meedenken met de klant als uitgangspunt wordt gehanteerd en de 24-uurs 

service hoog in het vaandel staan. 

 

 

 

 

 

http://www.inbraak.nl/


 

Van Soest en Partners: uitnodiging info avond 19 november:  

Fiscale Eindejaarstips 2013 & Belastingplan 2014 
[van Van Soest en Partners] 

Aan alle leden van de ondernemersvereniging:  

 

Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst:   

“Fiscale Eindejaarstips 2013 & Belastingplan 2014”  

 

Elk jaar wordt er op Prinsjesdag een nieuw Belastingplan gepresenteerd voor het 

volgende jaar. Dit betekent dat er in één keer veel gewijzigd wordt op allerlei 

rechtsgebieden. Daarnaast verschijnen er regelmatig nieuwe Besluiten van het 

Ministerie van Financiën en komt er dagelijks nieuwe jurisprudentie bij. Wij 

houden u graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en hebben 

een aantal onderwerpen geselecteerd die voor u van belang kunnen zijn.  

 

Er zijn géén kosten aan deze bijeenkomst verbonden. Tevens ontvangt u een 

informatiemap, welke als naslagwerk gebruikt kan worden. 

 

Afsluitend is er onder het genot van een borrel nog gelegenheid om één en 

ander nader te evalueren.  

 

Locatie:  

Dinsdag 19 november 2013 om 20.00 uur in Cultureel Centrum De Pas 

 

Voor meer info en aanmelding zie de bijlage. 

 

KvK: Voorkom acquisitiefraude  
[bron: KvK Brabant] 

U ontvangt een rekening die u nog moet betalen. Gelukkig ziet u net op tijd in de 

kleine lettertjes dat het geen factuur is, maar een offerte. Voor u het weet, zit u 

aan een jarenlang contract vast. Of u ontvangt een telefoontje van een verkoper 

die onterecht beweert dat u al ergens adverteert. Of u nog even per fax wilt 

reageren en dus bevestigen? Dit zijn vormen van acquisitiefraude of 

advertentiefraude. Hoe kunt u zich het beste wapenen tegen deze en andere 

frauduleuze praktijken? 

 

Lees hier verder. 

 

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     

 

 

http://www.kvk.nl/ondernemen/veiligheid/acquisitiefraude/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

