
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 11-04-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Buitenkado.nl uit Heesch wint Zilveren Admarkt Topaward van 

Marktplaats Zakelijk 

 Oproep voor deelname aan Heesch Presenteert 

 ZZpServicedesk: nieuw hulpmiddel voor zelfstandigen 

 Welke regels en tarieven veranderen op 1 april? 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Buitenkado.nl uit Heesch wint Zilveren Admarkt Topaward van 

Marktplaats Zakelijk 

Online ondernemen op latere leeftijd blijkt geen belemmering voor succes 

 

Webwinkel Buitenkado.nl uit Heesch is deze week onderscheiden met de Zilveren 

Admarkt Topaward van Marktplaats Zakelijk. Eigenaar Peter van Rossem ontving 

deze award gisteren in Amsterdam. Marktplaats Zakelijk reikt de awards jaarlijks 

uit aan ondernemers die hun zakelijke succes weten te vergroten door effectief 

online te adverteren en ondernemen. Buitenkado.nl verkoopt onder meer 

buitenkeukens, trampolines, partytenten en jacuzzi’s. 

Waarom Buitenkado.nl  

Marktplaats beloont Buitenkado.nl vanwege het zakelijke succes dat 

Buitenkado.nl in zeer korte tijd heeft weten te realiseren in de overvolle markt 

van tuinartikelen. Bovendien laat eigenaar Peter van Rossem zien dat online 

ondernemen op latere leeftijd geen belemmering voor succes hoeft te zijn. Van 

Rossem startte zijn webwinkel twee jaar geleden op 50-jarige leeftijd, nadat hij 

bij zijn voormalige werkgever was ontslagen vanwege een reorganisatie. 

Lees hier verder... 

 

Oproep voor deelname aan Heesch Presenteert 
[Stichting Heesch Presenteert] 

Stichting Heesch Presenteert is een volledig zelfstandige stichting die in het 

leven is geroepen om het jaarlijks terugkerende evenement “Heesch 

Presenteert” te organiseren. Bestaande uit een groep enthousiaste  

ondernemers en dorps-bewoners organiseren zij een vrij toegankelijk evenement 

voor jong en oud uit Heesch en omstreken. Doel is het vergroten van het imago 

van Heesch en de emotionele binding met de lokale ondernemers en de lokale 

verenigingen en sportclubs. De Stichting Heesch Presenteert wordt gesteund 

 

http://www.buitenkado.nl/
http://whizpr.nl/voor-de-pers/marktplaats/buitenkado-nl-uit-heesch-wint-zilveren-admarkt-topaward-van-marktplaats-zakelijk


 

door het Centrummanagement en de Gemeente Bernheze.  

 

Heesch Presenteert vindt dit jaar plaats op zondag 14 september van 11:00 tot 

17:00 uur. 

De organisatie wil dat er veel “Heesche” ondernemers deelnemen aan dit 

geweldige evenement. Heesche ondernemers betalen daarom nu slechts  € 125,- 

excl. btw voor deelname inclusief 1 marktkraam. Ondernemers die vallen in het 

gebied van centrummanagement betalen nog minder hiervoor: € 25 euro. 

 

Voor meer info en inschrijven zie www.heesch-presenteert.nl.  

U kunt ook een e-mail sturen naar bedrijven@heesch-presenteert.nl of  

bellen met Cheryl Peters of Judith van Nistelrooij telnr  0648256759. 

 

ZZpServicedesk: nieuw hulpmiddel voor zelfstandigen 
[www.mkb.nl] 

Zzp'er kunnen vanaf vandaag terecht bij de ZZP Servicedesk voor alle informatie 

over het zelfstandig ondernemerschap en vragen daarover. Platform Zelfstandige 

Ondernemers (PZO) en de MKB Servicedesk lanceerden deze nieuwe service 

woensdag tijdens de Week van de Ondernemer. MKB-Nederland en VNO-NCW 

maken dit initiatief mede mogelijk. Lees meer 

 

Welke regels en tarieven veranderen op 1 april? 
[www.mkbservicedesk.nl] 

Overzicht van wijzigingen regels en tarieven 1 april 2014 

Geen grap: 1 april 2014 is het moment waarop een aantal regels en tarieven 

verandert. Belangrijk voor je personele en juridische zaken! Welke 

veranderingen op het gebied van ontslag, rente, vergunningen en 

subsidieregelingen staan je te wachten? Lees meer 

 

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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