
 

 

NIEUWSBRIEF 

17-11-2015 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Bernhezer Business Event - parkeerdrukte verwacht 

 Hoe ondernemersvriendelijk is Bernheze? - vul de enquête in 

 Oplichters maken wijs dat creditcard is opgezegd 

 Eenvoudig besparen op energiekosten / Nieuwe tool voor 

energiebesparen mkb 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Bernhezer Business Event - parkeerdrukte verwacht 

[bericht van www.bernhezerbusinessevent.nl]  

Het aftellen voor het BBE 2015 is begonnen. Nog een paar dagen en dan zullen 

we weten welke ondernemers zich de winnaar mogen noemen van de BOP 

(Bernhezer OndernemersPrijs) en de JOP (Jong OndernemersPrijs) voor het jaar 

2015/2016. Het belooft een druk bezochte avond te worden, slechts de 

allerlaatste kaarten zijn nog beschikbaar (www.bernhezerbusinessevent.nl). 

 

Gezien de verwachte grote opkomst in combinatie met de voorspelling van 

slechte weersomstandigheden wordt geadviseerd optimaal gebruik te maken 

van mogelijkheden tot carpoolen. Dat zal positief bijdragen aan het parkeren in 

de directe nabijheid van de feestlocatie voor alle gasten. 

Wij hopen jullie aankomende zaterdag (21 november) te mogen ontmoeten, tot 

dan! 

 

 

Hoe ondernemersvriendelijk is Bernheze? - vul de enquête in 

[reminder]  
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Alle ondernemers in de gemeente Bernheze hebben van de gemeente een brief 

ontvangen met daarin een uitnodiging om een enquête in te vullen.  

 

Vanuit de ondernemersvereniging verzoeken wij u dringend om deze enquête 

ook in te vullen. Enkele vragen daarin zijn specifiek opgenomen door en voor de 

gemeente Bernheze. Dit kost slechts vijf minuten van uw tijd.  

 

MKB-Nederland doet ook dit jaar onderzoek naar de gemeente met het beste 

ondernemersklimaat. De resultaten van het onderzoek zijn een stimulans voor 

gemeenten om zich nog meer in te spannen voor ondernemers. Heeft u, als 

ondernemer, goed contact met uw gemeente? Zijn er verbeterpunten? Laat 

weten hoe MKB-vriendelijk het beleid is van de gemeente Bernheze.  

 

Bernheze 

De gemeente Bernheze ondersteunt dit onderzoek en heeft ook een aantal eigen 

vragen laten opnemen. Met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente 

Bernheze haar dienstverlening aanpassen. 

Oplichters maken wijs dat creditcard is opgezegd 

[www.mkb.nl]  

Onrust zaaien, is een beproefde techniek van afzenders van valse e-mails. Een 

nieuwe valse e-mail van ICS Cards is hier een treffend voorbeeld van. De 

afzenders willen de ontvanger laten geloven dat diens creditcard is opgezegd. In 

de hoop is dat hij of zij vervolgens op een link in de mail klikt om de opzegging 

ongedaan te maken. Niet doen! Op de valse site waar je naar toe wordt gelinkt, 

hengelen oplichters naar gegevens of installeren kwaadaardige software op je 

computer. Deze mail is niet daadwerkelijk door ICS Cards verstuurd, maar het 

werk van criminelen. De Fraudehelpdesk adviseert om dergelijke mails direct 

weg te gooien. ‘Ik heb op een link geklikt die ik niet vertrouw, wat nu? 

Eenvoudig besparen op energiekosten / Nieuwe tool voor 

energiebesparen mkb 

[www.mkb.nl]  

Ondernemers in het mkb die willen besparen op hun energiekosten kunnen nu 

ook gebruikmaken van een nieuwe, onafhankelijke energiescan: MKB Energy 

CheckUp. Deze online tool geeft eenvoudig in vier stappen inzicht in het 

energieverbruik ten opzichte van branchegenoten, selecteert de meest efficiënte 

besparingsmaatregelen en informeert over kosten, terugverdientijden en 

subsidiemogelijkheden. De gebruiksvriendelijke energiescan is dankzij subsidie 

van de EU kosteloos te gebruiken. De scan concentreert zich op gebouwen in de 

horeca, dienstverlening en retail en op kantoorpanden.  

 

MKB Energy CheckUp is een gezamenlijk project van MKB-Nederland, VNO-

NCW, CCS. 
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ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

E  h.van.oort@vanoort.nl    T  0412-457400   
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