
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 10-03-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Vooraankondiging ledenvergadering + borrel op 7 april 

 Nieuw lid: J. Meulendijk B.V 

 Nieuw lid: JP Allround-ICT B.V 

 Toename van diefstal bedrijfsauto's 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Vooraankondiging ledenvergadering + borrel op 7 april 

Op maandag 7 april staat een ledenvergadering met aansluitend een borrel 

gepland.  

 

Locatie: Cultureel Centrum de Pas 

 

Meer informatie volgt binnenkort. 

 

Nieuw lid: J. Meulendijk B.V 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid: 

  

 

Ondernemers:  Jeroen en Wilma Meulendijk 

Website: www.jmeulendijk.nl  

 

Adres: Nieuwe Erven 21 

 

J. Meuledijk is een gespecialiseerd bedrijf in keukens, interieurbouw, badkamers 

en verbouwingen. Wij hebben ons door jarenlange ervaring ontwikkeld tot het 

juiste adres voor maatwerk op het gebied van interieur inrichting. Van bedrijf- 

en wooninterieur tot exclusieve badmeubelen. Op keuken en badkamer gebied 

zijn wij inmiddels een begrip als het gaat om een creatief, maar vooral op uw 

wensen budget aangepast ontwerp. Wij werken zeer persoonlijk en staan dichtbij 

onze klant. 

 

http://www.jmeulendijk.nl/


 

 

Nieuw lid: JP Allround-ICT B.V. 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid: 

 

  

Ondernemer:  Jesper Plass 

Website: www.jpallroundict.nl 

 

Adres: Vinkelsestraat 70a te Vinkel (woonachtig te Heesch) 

 

Met meer dan 10 jaar ervaring in de ICT, vooral in de Windows netwerk sector 

hebben wij al veel problemen gezien, en op kunnen lossen. Ook hebben wij 

geleerd en gezien hoe het niet moet, en dat is al een voorsprong op de rest. 

 

Wij kunnen adviseren en begeleiden in automatiseringstrajecten, hier kunt u 

denken aan nieuwe netwerken aanschaffen, netwerkbekabeling aanleggen, patch 

kasten afmonteren en alle zaken eromheen. Wij zullen dan verschillende 

bedrijven aansturen om eea te regelen zodat u daar geen zorgen meer over 

heeft.  

Netwerken beheren, en automatiseren doen wij uiteraard zelf.  

 

Vaak is het ook zo dat processen in een bedrijf zijn “vastgeroest” en met huidige 

technieken kunnen deze processen vaak veel sneller. Ook hier kan naar 

gekeken, en in geadviseerd worden. 

 

Toename van diefstal bedrijfsauto's 
[www.mkb.nl] 

De ingezette stijging van bedrijfsautodiefstal in de eerste zes maanden van vorig 

jaar heeft zich doorgezet. Over het gehele jaar zijn er 14 procent meer 

bedrijfsauto's gestolen dan het jaar ervoor. Dat meldt de Stichting Aanpak 

Voertuigcriminaliteit. De Transporter (+136) is al jaren een koploper qua 

diefstal, gevolgd door de Volkswagen Caddy (+62). Bij Mercedes Benz zijn de 

Vito (+21) en de Sprinter (+28) erg in trek. 

 

De meeste lichte bedrijfswagens worden gestolen in Oost-Nederland. In de 

regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant zijn 

criminelen ook erg geïnteresseerd in deze categorie voertuigen. Volgens de 

schatting van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit verdwijnt 

ongeveer 40 procent van de auto's als compleet voertuig over de grens naar het 

oosten. Het andere deel lijkt grotendeels te worden gestript en in onderdelen 

verkocht. Deze schatting is gebaseerd op invallen bij malafide sloperijen waar 

onder andere grote partijen onderdelen van Transporters zijn aangetroffen. 

 

De schade die ondernemers lijden betreft niet alleen de gestolen bedrijfswagen 

zelf. Gereedschappen moeten opnieuw worden aangeschaft, de verzekeraar 

keert pas uit na dertig dagen, er is verlies van werk en omzet en er is mogelijk 

gevolg- en reputatieschade. 

http://www.jpallroundict.nl/
http://www.mkb.nl/


 

 

De diefstalkans valt volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit sterk terug 

te dringen door de volgende maatregelen: 

 laat een extra elektronisch alarmsysteem of voertuigvolgsysteem 

monteren met certificatie van het Verzekeringsbureau 

Voertuigcriminaliteit; 

 laat een gecertificeerde, mechanische beveiliging monteren op 

versnellingsbak of stuurkolom; 

 beveilig de toegangsdeuren tot de laadruimte door bijvoorbeeld een 

trekhaaksteun; 

 graveer het kenteken in alle ruiten; 

 vraag uw dealer of garage naar specifieke mogelijkheden. 

 

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.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

