
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 16-08-2014  

 Beste Hans, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuw lid: Pennings PVC Handel 

 Let op spookfacturen van NL Domein Host 

 Aanvullend actieplan kabinet mkb-financiering 

 Bijstandsverlening Zelfstandigen 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuw lid: Pennings PVC Handel 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid: 

   

 

Ondernemer: John Pennings 

www.penningspvc.nl 

 

Adres:Middelste Groes 27 

 

Pennings PVC Handel V.O.F. is leverancier van pvc en installatiematerialen voor 

installateurs, hoveniers, wegenbouw en de agrarische sector. Als een jong en 

dynamisch bedrijf zijn ze dag in en dag uit in de weer om elke klant zo goed 

mogelijk te voorzien van betrouwbare producten en niet te vergeten een goede 

service. Door de ruime keus aan voorraadartikelen kunnen ze direct aan de 

wensen voldoen. Mocht iets onverhoopt niet in voorraad zijn, dan kan de klant 

vaak binnen 24 uur alsnog van de benodigde spullen worden voorzien.  

 

Daarnaast geven zij klanten deskundige adviezen over materiaalkeuze, 

verwerkingsrichtlijnen, installatie en toepassingsgebieden. 

 

 

 

 

Penning_PVC
Spookfacturen
MKB-financiering
bijstandsverlening
http://www.penningspvc.nl/


 

Let op spookfacturen van NL Domein Host 

Recent zijn weer enige spookfacturen gemeld afkomstig van NL Domein Host. 

Zie voor een voorbeeld van deze factuur. 

 

Spooknota´s bevatten naast bijvoorbeeld een klantnummer ook kleine lettertjes 

waaruit blijkt dat slechts sprake is van een offerte. Indien het een offerte betreft 

is van een betalingsverplichting geen sprake. 

 

Een spooknota kan dus worden omschreven als een zeer op facturen lijkende 

aanbieding, waarbij dus goed op de kleine lettertjes moet worden gelet zoals 

bijvoorbeeld: 

 

"dit is geen factuur maar een aanbieding/offerte". 

 

Betaal zeker niet en raadpleeg bijvoorbeeld het overzicht van fraudemeldpunt.nl. 

 

Aanvullend actieplan kabinet mkb-financiering 
[uit Nieuwsbrief 7-8-2014 van Van Soest & Partners] 

In de vorm van het aanvullende actieplan mkb-financiering neemt het kabinet 

maatregelen om het eigen vermogen van mkb-ers te versterken, het 

financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren. 

Versterking van het eigen vermogen gebeurt doordat het ministerie van 

Economische Zaken zich voor € 500 miljoen garant stelt voor de financiering van 

een nog op te richten Achtergestelde Leningenfonds. Daarnaast stelt het 

ministerie € 100 miljoen extra beschikbaar voor het Dutch Venture Initiative. 

 

Het financieringsaanbod wordt verbreed doordat het ministerie voor € 100 

miljoen extra garant staat voor Qredits. Qredits kan daardoor leningen 

verstrekken tot € 250.000 (nu: € 150.000). Voor de financiering van 

alternatieve financieringsinitiatieven is voor € 400 miljoen aan garanties 

beschikbaar. Voor verbetering van de kennis en vaardigheden van het 

kleinbedrijf wordt € 5 miljoen uitgetrokken. Dat moet leiden tot een hogere 

slagingskans van een financieringsaanvraag.  

 

De verwachting is dat deze maatregelen uiteindelijk circa € 2,5 miljard aan 

nieuwe mkb-financiering mogelijk maken. 

 

Zie hier voor een helder overzicht van het Ministerie van Economische Zaken. 

 

Bijstandsverlening Zelfstandigen 
[www.bernheze.org] 

Ondernemers die in financiële problemen komen, zoeken vaak pas laat hulp. 

Soms te laat, waardoor alleen bedrijfsbeëindiging of faillissement nog 

overblijven. Met alle gevolgen van dien voor de ondernemer zelf en het 

personeel. 

Als tijdig hulp of advies wordt gevraagd, kan de ondernemer in veel gevallen 

geholpen worden met passende financiering, doorverwijzing, coaching of 

begeleiding. 

 

Ook voor ondernemers met financiële problemen bestaat er bijstand. De 

bijstandsregeling voor zelfstandigen staat in het Besluit bijstandverlening 

http://www.fraudemeldpunt.nl/app/webroot/themed/fraudemeldpunt/files/user_generated/Spooknotas/NL_Domein_Host_spooknota_juli_2014_-_7950.pdf
http://www.fraudemeldpunt.nl/overzicht-spooknota-s-gemeld-bij-saf
http://www.soestacc.com/
http://www.mkb.nl/images/Infographic-MKBfinanciering-EZ.png
http://www.bernheze.org/
http://www.optimisd.nl/dienstverlening/uitkeringen/bbz/


 

zelfstandigen. 2004 (Bbz). Het Bbz kent diverse mogelijkheden voor (tijdelijke) 

financiële ondersteuning van beginnende en gevestigde zelfstandigen. Optimisd 

in Veghel voert de zelfstandigenregeling Bbz en Ioaz uit voor (startende) 

ondernemers die woonachtig zijn in de gemeenten Bernheze, Schijndel, Sint-

Michielsgestel, Veghel en Boekel. 

 

Informatie Ondernemersloket 

Voor vragen of informatie over het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen kuntu 

zich melden bij Optimisd, Werkplein Frisselstein, Frisselsteinstraat 6 in Veghel. 

Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoon 

0413-75 03 90. U kunt ook zonder afspraak langskomen.De vragen komen bij de 

klantmanagers Bbz mevrouw N. Peeters (Optimisd). Kijk voor meer informatie 

op www.optimisd.nl. 

 

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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