
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 16-02-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuw lid: Top Communicatie - Dailybrand 

 Gemeente verlaagd grondprijzen bedrijfskavels 

 Uitnodiging: Thema avond VVD-Bernheze over “Veiligheid” 

 OndernemersLift+ helpt innovatieve ondernemersdromen realiseren 

 Valse e-mail van Apple; Vaker nepmails van betrouwbaar ogende adressen 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuw lid: Top Communicatie - Dailybrand 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

Top Communicatie: 

 

 

Ondernemer: Arend-Jan Top 

Adres: Moerbosch 4 

Website: www.dailybrand.nl 

 

DailyBrand is een marketingcommunicatiebureau dat zich richt op het positioneren 

van bedrijven. Bij positioneren gaat het om het realiseren van een voorkeursplek in 

het hoofd van relaties (in- en extern). Een helder domein dat gaat over drijfveren, 

motivaties en dromen die verbinden. Alles dat je vervolgens doet (marketing, 

assortiment, dienstverlening, etc.) dient daarvan resultante te zijn. Eenduidig, 

consistent, langdurig. Het resultaat; duurzaam succes. DailyBrand plaatst u graag 

trotsvast in het brein!  

 

Gemeente verlaagd grondprijzen bedrijfskavels 
[gemeente Bernheze] 

Het college heeft op 28 januari 2014 besloten de prijzen van de beschikbare 

bedrijfskavels in Heesch en Heeswijk-Dinther te verlagen.  

 

In Heesch is nog 1 bedrijfskavel beschikbaar. De grondprijs voor deze laatste kavel 

 

http://www.dailybrand.nl/


 

bedraagt nu euro 125,- per m2.  

 

In Heeswijk-Dinther zijn nog meerdere bedrijfskavels beschikbaar. De grondprijs is 

ook hier verlaagd naar euro 125,- per m2.  

 

Uitnodiging: Thema avond VVD-Bernheze over “Veiligheid” 
[uitnodiging VVD-Bernheze] 

Alle ondernemers worden hierbij uitgenodigd voor de thema avond van VVD-

Bernheze over “ Veiligheid ” op 24 februari 2014 om 20.00 uur in Cultureel 

Centrum de Pas in Heesch.  

 

Als sprekers zijn aangetrokken: 

De heer Fred Teeven: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

De heer Louis Jansen: Teamchef Politie Oss-Zuid, Bernheze en Maasdonk 

Mevrouw Marieke Moorman: Burgemeester gemeente Bernheze 

 

Voor meer info zie de bijlage. 

 

OndernemersLift+ helpt innovatieve ondernemersdromen realiseren 
[www.bernheze.org] 

Een goed idee is één, maar dan? OndernemersLift+ is een initiatief om bestaande 

en startende innovatieve ondernemers in de regio Noordoost-Brabant te 

ondersteunen. Iedereen met een goed idee kan zich melden bij OndernemersLift+, 

ook bedrijven uit Bernheze. 

 

Zie hier voor meer info 

 

Valse e-mail van Apple; Vaker nepmails van betrouwbaar ogende 

adressen 
[bron: MKB-Nederland] 

Met het ogenschijnlijk betrouwbare e-mailadres service@apple.nl worden uit naam 

van elektronicabedrijf Apple kwaadwillende e-mailberichten verstuurd, met als 

onderwerp 'android app voor het lokaliseren van uw telefoonlijn'. In deze valse e-

mail staat een link voor het programma Android Apple-app. Wie die aanklikt krijgt 

te maken met een virus, dat slechts in 8(!) procent van de gevallen wordt 

gedetecteerd. 

Oplichters die opereren via phishing (hengelen naar gegevens) en malware 

(schadelijke software) professionaliseren. Een deel van de criminele verzenders 

heeft de e-mailadressen vervangen door vertrouwenwekkende adressen als SNS 

BANK no-reply@sns-online.nl, klantenservice@ing.nl, info@rabobank.nl, 

overopiban@iban.nl en adressen op naam van een bedrijf, zoals service@apple.nl. 

Logo's worden misbruikt om het bericht echt te laten lijken. 

Ook worden er gepersonifieerde adressen gebruikt waarbij zelfs moeite wordt 

gedaan om een profiel echt te laten lijken, zoals in het geval van 'Rijbroek, Corine 

c.rijbroek@zorgbalans.nl'. Wie Corine Rijbroek googlet komt een Facebookpagina 

tegen waar staat dat Corine Rijbroek bij Zorgbalans heeft gewerkt. Niet duidelijk is 

of Corine Rijbroek bestaat en er misbruik is gemaakt van haar naam en die van 

zorgaanbieder Zorgbalans, of dat het profiel is verzonnen om de valse e-mail 

betrouwbaar te laten lijken. 
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MKB-Nederland adviseert om zeer kritisch naar e-mails met een link te kijken en 

deze niet te openen als het om een ongevraagde link gaat. Informatie over de 

(on)echtheid van e-mails en e-mailadressen is te verkrijgen bij de Fraudehelpdesk. 

Wie een valse e-mail heeft herkend wordt geadviseerd deze door te sturen en 

daarna te verwijderen. 

 

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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