
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 31-05-2015  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuw lid: VM Fijnmetaal 

 Nieuw lid: Van Haaren Riooltechniek 

 Bericht Centrummanagement: kermismunten voor uw klanten! 

 Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’ over nieuwe regels per 1 juli 

 Infobladen van MKB-Nederland 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

 

Nieuw lid: VM Fijnmetaal 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

Ondernemer: Michel van Meurs 

Adres: Meerweg 6 

Website: www.vmfijnmetaal.nl 

. 

VM Fijnmetaal is een toeleveringsbedrijf dat zich richt op de productie van 

(complexe) mechanische onderdelen van metaal en samenstellingen met een 

hoge toegevoegde waarde. 

 

Dit betreft zowel per enkel stuk als seriefabricage. Van relatief eenvoudig tot 

zeer nauwkeurig en complex werk en van kleine tot grote series. 

 

VM Fijnmetaal bewerkt alle soorten metalen materialen. 

 

 

 

 

http://www.vmfijnmetaal.nl/


 

Nieuw lid: Van Haaren Riooltechniek 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

 

Ondernemer: Anjo van Haaren 

Adres: Bleekloop 6 

Tel: 06-54938689 

 

Van Haaren Riooltechniek is gespecialiseerd in het: 

 ontstoppen van afvoeren en rioleringen 

 camera-inspectie 

 detecteren van het riool 

 rookgasdetectie 

 

 
Bericht Centrummanagement: kermismunten voor uw klanten! 
[Van Werkgroep Promotie, PR & Evenementen] 

Het weekend van 27 juni a.s. staat in het teken van KERMIS! 

 

Zaterdag 27 juni a.s. openen we de kermis om 15.00 uur en op dinsdag 30 juni 

a.s. sluiten we de kermis met (opnieuw) het traditionele vuurwerk. 

 

U kunt uw klanten blij maken met kermismunten! 

 

Een kermismunt vertegenwoordigt een waarde van € 1,- maar de 

kermisexploitanten nemen hiervan € 0,25 voor hun rekening. U betaalt dus 

slechts € 0,75 per munt. 

 

Naar eigen wens kunt u de munt uitreiken. Deze munt is de gehele kermis 

geldig. 

U bent herkenbaar aan de poster op de deur en met naamsvermelding wordt u 

opgenomen in de advertentie in De Mooi Bernheze Krant. 

Uiteraard zullen we ook onze Facebook-pagina hiervoor volop inzetten. 

 

Voor meer info zie de brief in de bijlage. 

 

 

Start campagne ‘Mijn werk en zekerheid’ over nieuwe regels per 1 juli 

2015 
[MKB-Nederland] 

De Rijksoverheid is gestart met een campagne over de nieuwe Wet werk en 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/05/28/start-campagne-mijn-werk-en-zekerheid-over-nieuwe-regels-per-1-juli-2015.html


 

zekerheid met nieuwe regels over ontslag, flexwerk en voor de WW.  

 

De campagne met de website www.mijnwerkenzekerheid.nl wil zowel 

werknemers als werkgevers informeren over de nieuwe regels die op 1 juli 2015 

ingaan.  

 

Zie ook de vernieuwde infobladen van MKB-Nederland (bericht hieronder in deze 

nieuwsbrief). 

 

 

Infobladen van MKB-Nederland 

MKB-Nederland heeft infobladen voor ondernemers over uiteenlopende 

onderwerpen. 

 

Onlangs zijn weer een aantal infobladen geactualiseerd: 

 Wet Werk en Zekerheid: WW 

 Wet Werk en Zekerheid: Ontslagrecht, inclusief transitievergoeding 

 Wet Werk en Zekerheid: Flexwerkers 

 Milieu-Investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen 

(MIA en VAMIL) 

 Energie-Investeringsaftrek (EIA) 

 Research & Developmentaftrek (RDA) 

 WBSO (technische innovatieregeling) 

 Innovatiebox 

 

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459249     

 

 

http://www.mijnwerkenzekerheid.nl/
http://www.mkb.nl/images/1505_Werkloosheidswet_Nieuw_LR.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_Ontslagrecht_Nieuw_LR.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_Flexwerkers_Nieuw_LR.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_Infoblad_MIA%20en%20VAMIL_def.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_Infoblad_MIA%20en%20VAMIL_def.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_Infoblad%20EIA_def.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_infoblad_RDA-regeling_def.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_infoblad_WBSO_def.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_Infoblad_Innovatiebox_def.pdf
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

