Bekijk de webversie

nieuwsbrief
20-03-2020
Beste {{voornaam}},
Het coronavirus heeft grote negatieve economische effecten. Veel bedrijven en
ondernemers maken zich zorgen en ervaren nu al de gevolgen.
Het bestuur van de Ondernemersvereniging doet dan ook een oproep: "help elkaar
als (heesche) ondernemer om de coronacrisis door te komen".
Dit kan op diverse manieren. Zo kun je als bedrijf extra coulant zijn bij levertijden,
toepassing van alternatieve goederen, gebruik van boetebedingen of het toestaan van
andere (gespreide) betalingstermijnen dan gebruikelijk.
Probeer vooral ook de heesche collega-ondernemers te helpen door meer lokaal in te
kopen of een afhaalmaaltijd te bestellen bij een gesloten restaurant. Steun elkaar en
blijf kijken naar mogelijkheden om elkaar te helpen.
Hieronder in deze nieuwsbrief enkele corana-updates:
MKB-Nederland: veel verzamelde info over het coronavirus (is redelijk compleet)
Andere nuttige links over het Coronavirus
Hulp voor zzp'ers
BSOB: geen nieuwe aanslagbiljetten vanwege coronavirus
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

MKB-Nederland: veel verzamelde info over het
coronavirus
Informatiepagina voor ondernemers (met links naar relevante websites)
Overheidsmaatregelen voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus.
Onder andere:
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (bij geen of
minder werk voor personeel)
Kredietgaranties verruimd
Bijstand voor zelfstandigen
Noodloket voor snelle hulp
Uitstel van belasting betalen of verlaging voorlopige aanslag
Algemene informatie over Corona voor ondernemers
Informatie van brancheorganisaties en partners
Algemene informatie over Corona
Evenementen
Hygiënemaatregelen
Medische informatie over Corona
Kan ik nog reizen?
Misverstanden
Handreiking omgaan met Corona op de werkvloer
Feiten over het virus: vragen en antwoorden
Checklist risicobeheersing - aandachtspunten
Preventie: belangrijkste maatregelen voor werkgevers en werknemers
Het virus en werk: vragen en antwoorden
Bedrijfscontinuïteitsplan
Arbeidsrechtelijke informatie
Sluiting scholen en kinderopvangcentra
KVK Coronaloket (in samenwerking met o.a. MKB-Nederland)
Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur voor al je
ondernemersvragen

Andere nuttige links over het Coronavirus
Gemeente Bernheze:
Info over maatregelen gemeente Bernheze
Hulp voor ZZP-ers: Regeling wordt nog nader uitgewerkt. Aanmelden daarvoor kan
nu al. De gemeente Meijerijstad regelt dit voor zelfstandigen uit de gemeente
Bernheze. Klik hier om de aanvraag te starten.

Raad Nederlandse Detailhandel:
Tijdelijke maatregel detailhandel ivm coronavirus: Stimuleer (contactloos) pinnen,
vermijd handcontact bij contante betalingen (met download poster)
Aanvullende maatregel i.v.m. coronavirus: hou voldoende afstand (met download
poster)

Koninklijke Horeca Nederland:
Alle informatie op een rij
UWV:
Veel gestelde vragen werkgevers over het coronavirus

Rijksoverheid:
Veelgestelde vragen over financiële maatregelen
Meer informatie over corana op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Hulp voor zzp'ers
De nieuwe regeling voor tijdelijke inkomensondersteuning aan zelfstandigen moet nog
nader worden uitgewerkt door de Rijksoverheid.
U kunt zich op dit moment al wel melden voor de regeling. De gemeente Meijerijstad
regelt dit voor zelfstandigen uit Bernheze.
U kunt terecht op www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad/ en hier een aanvraag
starten. Als er meer duidelijkheid is over de regeling, neemt gemeente Meijerijstad
vanuit deze melding contact met u op.

BSOB: geen nieuwe aanslagbiljetten vanwege
coronavirus
BSOB (BelastingSamenwerking Oost-Brabant) verstuurt tot en met 18 mei
geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen vanwege het
Coronavirus.
Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het
Coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er mensen die minder of geen inkomen hebben
de komende tijd. Alle deelnemende gemeenten en het Waterschap willen deze
mensen graag tegemoet komen en hebben daarom een aantal maatregelen genomen.
Twee maanden geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en
dwangbevelen.
Tot en met 18 mei versturen wij geen nieuwe aanslagbiljetten. We versturen in deze
periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.
Uitstel van betaling tot 31 mei 2020.
Alle bedragen die nu nog open staan hoeven pas 31 mei 2020 betaald te zijn. Dat geldt
al voor het aanslagbiljet dat u in februari ontvangen heeft. Maar het geldt ook voor
aanslagbiljetten, aanmaningen of dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft. Wilt u
weten welk bedrag u nog moet betalen? Log dan in op de digitale balie.
Verruimde betalingsregeling.
Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 mei 2020 betalen? En heeft u
geen automatische incasso? Neem dan contact met ons op voor een betalingsregeling.
Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in.
Automatische incasso loopt gewoon door.
Heeft u een automatische incasso? Dan schrijven wij het bedrag af in het aantal
termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende
maanden wel gewoon door.

Ondernemersvereniging Heesch
Secretariaat: Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch
E: info@ondernemersverenigingheesch.nl
T: 0412 45 92 45

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ondernemersverenigingheesch.nl toe aan uw adresboek.

