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Wat een tijden
Welkom in ons Schrift en welkom 
in mijn eerste voorwoord. Zoals u 
wellicht weet heb ik per 1 maart het 
stokje van Wim Stuij overgenomen 
als voorzitter van de directie. En 
natuurlijk hoort bij deze nieuwe 
functie het verzorgen van dit 
voorwoord.

Wat een start heeft het nieuwe  
directieteam bestaande uit Letty 
Voets, Jan de Blok, Bas van der 
Corput en ondergetekende gemaakt. 
Binnen twee weken na onze start 
hadden we te maken met het 
coronavirus, uitmondend in een 
lockdown. Wij hadden een andere 
start in gedachten.

Nu, twee maanden later, zijn we 
aardig ingesteld op alle ontwikke-
lingen op het gebied van COVID-19. 
Wij zijn er trots op hoe snel onze 
collega’s zich aangepast hebben 

aan de nieuwe werkelijkheid en 
hoe hard en vol passie er gewerkt 
wordt, al dan niet vanaf huis, om 
u, onze klanten, zo goed mogelijk 
te ondersteunen in deze lastige tijd. 
Dit overigens geheel passend in de 
filosofie van mijn voorganger, met 
wie u verderop in dit magazine een 
interview aantreft.

Vanwege de coronahectiek hebben 
we zelfs de publicatie van dit Schrift 
een aantal weken moeten uitstellen, 
maar nu is ‘ie er dan eindelijk toch. 
Ik wens u veel leesplezier.

Blijf gezond, blijf veilig, blijf sterk!

Ad Riebergen
Directievoorzitter 
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Wij merken de gevolgen van de bestrijding van 
COVID-19 nog iedere dag. Voor ons betekent dat, 
net als voor u, ongemak, maar onze bedrijfs voering 
draait door. Voor veel van onze klanten zijn de 
gevolgen vaak veel ingrijpender. We staan hen met 
raad en daad bij.

In essentie is Hoek en Blok een adviesorganisatie 
met een breed pakket aan diensten om bedrijven 
te ontzorgen en hen te laten concentreren op waar 
ze het liefste mee bezig zijn: ondernemen. Dankzij 
onze goede, digitale voorzieningen kunnen alle 
medewerkers ook vanuit huis werken. Gemiddeld 
doet zo’n 80 procent dat ook op dagelijkse basis.

Vanzelfsprekend gaat er veel contact via Teams, 
Skype en andere videocall-platforms, maar als u 
bij ons of bij u op het bedrijf ‘fysiek’ wilt afspreken, 
dan is dat prima mogelijk. Natuurlijk volgen we 
daarbij voor een ieders veiligheid de richtlijnen van 
het RIVM. Zeker in deze tijd van het opmaken van de 
jaarrekeningen kan het soms handiger zijn om ‘rond 
de tafel’ te zitten.

Steun en maatregelen
We zijn er in deze lastige tijd ook om klanten die 
getroffen zijn door het coronavirus te helpen om de 
gevolgen hiervan zo goed mogelijk op te vangen. 
Dat varieert van het aanmelden voor steun-
maatregelen en aanpassing van de financiering,  
tot aan een overkoepelende aanpak om de 
consequenties via alle aspecten van de bedrijfs-
voering aan te pakken. Kunt u onze ondersteuning 
gebruiken? Neem contact met ons op!

Nieuwsbrief
Speciaal voor onze klanten geven we een ‘Extra 
nieuwsbrief coronacrisis’ uit, met daarin nuttige 
informatie over allerlei aan COVID-19 gerelateerde 
bedrijfsmatige onderwerpen. Niet ontvangen? Neem 
contact met ons op.

COVID-19: 

We gaan door      

mailto:?subject=
https://www.hoekenblok.nl/
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Privé financiën 

Hoe goed zorgt u voor u zelf?

Privé-in-zicht is een gestructureerde 
werkwijze waarmee u, met onze hulp, uw 
wensen op dit gebied in kaart brengt en 
vormgeeft. In twee gesprekken behandelen 
we vijf fasen. De onderwerpen die per fase 
worden behandeld zijn afhankelijk van uw 
situatie en wensen.  

Een mooi bijkomend voordeel van  
Privé-in-zicht!

Zo werkt fiscale optimalisatie  
voor ondernemers 
Na de inventarisatie- en analysefase blijkt 
dat Petra (55 jaar) voldoende vermogen 
heeft om haar eigen wensen levenslang  
te vervullen. Rekening houdend met 
inflatie is de verwachting dat zij op 
90-jarige leeftijd nog zo’n 1,5 miljoen 
euro vermogen bezit. Zij zou graag eerder 
al een deel van haar vermogen schenken 
aan haar kinderen, die ook al in het bedrijf 
werken. Haar bedrijf is circa 1 miljoen 
euro waard en zij wil dit rond haar 
zestigste verkopen. Wat zijn de mogelijk-
heden?

Meer informatie

Ad Versluis
0180 64 54 64
a.versluis@hoekenblok.nl

Tabitha Rozeboom Bos 
0184 49 68 00
t.rozeboombos@hoekenblok.nl

 

Een ondernemer zorgt goed voor de zaak maar denkt vaak niet of nauwelijks aan zijn of 
haar persoonlijke financiële situatie. Ons programma ‘Privé-in-zicht’ helpt je eenvoudig 
deze financiën voor nu en later in beeld te brengen. Dat geeft rust!

Uw wensen

Verhuizen, wanneer stoppen met 

werken, vermogensoverdracht 

aan de kinderen (bij leven of na 

overlijden).
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Inventariseren

Uw huidige situatie
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Analyseren

Invulling wensen

Vermogensopbouw, vermogens-

spreiding, optimalisatie 

bedrijfsstructuur, fiscale 

optimalisatie.
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Optimaliseren
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5
Realiseren
Actie
Herschikken vermogen, inrichten vermogensopbouw, aanpassen huwelijkse voorwaarden en (levens)testamenten, opstellen schenkingsplan.

Privé-in-zicht
in vijf stappen 

Optie 1 Belastingheffing Schenkbelasting

Petra schenkt de aandelen 
van haar bedrijf nu aan haar 
kinderen (en houdt de zeggen-
schap).

Na vijf jaar verkopen de 
kinderen het bedrijf aan een 
derde en ontvangen 1 miljoen 
euro.

Aanmerkelijk belang-
heffing kan nu worden 
doorgeschoven

Te betalen 

Nihil

Optie 2 Belastingheffing Schenkbelasting

Petra verkoopt te zijner tijd 
haar bedrijf aan een derde 
en schenkt het vrijgekomen 
vermogen van 1 miljoen euro 
aan haar kinderen.

Aanmerkelijk 
belangheffing 

€ 269.000

Te betalen 

€ 145.000

Inkomen 

Uitgaven  

Opbouw vermogen

Stoppen met werken

Vermogensoverdracht

Wat is uw
toekomstplan?

mailto:a.versluis%40hoekenblok.nl?subject=
mailto:a.versluis%40hoekenblok.nl?subject=
mailto:t.rozeboombos%40hoekenblok.nl?subject=
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  Klant  
Yellowspot

Ontstaan uit het licht

De lijst van projecten waar Yellowspot 
aan gewerkt heeft, is indrukwekkend. Van 
de podia bij de Vrienden van Amstel Live 
tot aan diverse attracties in Disneyland 
in Parijs en de VS. En van de dynamische 
LED-verlichting in het decor van DWDD tot 
aan de sfeerverlichting in de kamers van 
Hotel l’Europe. "Wij zorgen voor de effecten 
die de juiste sfeer en beleving oproepen 
bij bezoekers, deelnemers of kijkers", vat 
directeur Christel Voets het werk van het 
bedrijf samen. "Het kan dan om de klok 
van Sesamstraat gaan, maar ook om, zoals 
in ‘Forest of the dead’, het met luchtstromen 
oproepen van het gevoel alsof je door raven 
uit de lucht wordt aangevallen." 

Wat hebben de truck van de Nationale Postcode Loterij, de desk van het 8-uur 
Journaal en de ‘Forest of the dead’ in The Amsterdam Dungeon met elkaar gemeen? 
Dat ze qua licht en beleving ontstaan zijn in een werkplaats in Hilversum.  
Yellowspot integreert licht, geluid, video, geur, decor en content tot een samen-
werkend geheel…. Met oogverblindende resultaten.
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Voor sommige ondernemingen is 
diversificatie een zorgvuldig bedachte 
en uitgestippelde strategie. Bij andere 
is het meer een natuurlijk proces. 
Euro-Rijn Group behoort tot die laatste 
categorie. Een kwestie van kansen zien 
en ze durven te grijpen. “In principe 
kun je alles verkopen, als je de logistiek 
maar goed georganiseerd hebt.”

Wie zich breed wil kunnen ontwikkelen, moet 
de vacatures bij Euro-Rijn Group in de gaten 
houden. Want divers is het concern zeker. Het 
varieert van zout en overslag tot personeel voor 

onder andere de horeca en van snoep en  
vastgoed tot aan zeevaart en polymeren. 
En natuurlijk de binnenvaartbevrachting. 
Daar is het allemaal mee begonnen. Na vier 
jaar binnenvaartschipper te zijn geweest 
besloot Albert van Ommen sr. in 1979 zijn 
ondernemers geest te volgen en startte hij 
Scheepvaart onderneming Euro-Rijn. Het 
bevrachten van de binnenvaart met droge lading 
stond hem meer aan dan zelf de rivieren van 
Europa te bevaren. Toen in 1981 een grote klant 
failliet ging, greep Van Ommen sr. deze kans 
meteen aan. Eurosalt was geboren en de handel 
in wegenzout voor gladheidsbestrijding een feit.

Kruidenmixen
Van het één kwam het ander, resulterend in een 
organisatie met meer dan 350 vaste mede-
werkers en een uitgebreide flexibele schil anno 
nu. De binnenvaart is nog steeds een belangrijke 
tak, waarbij de focus ligt op het transport van 
metaal en non-ferro als aluminium en koper. 
Maar inmiddels is er veel meer. Rederij Libra 
Shipping richt zich op shortsea shipping naar 
de Middellandse en Baltische Zee. Euro-Rijn 
XL Logistics bestiert warehouses van 225.000 
vierkante meter in Moerdijk, waarvan jaarlijks 
onder andere 30.000 containers worden 
verscheept. De zouthandel is uitgebreid naar 

Klant  
Euro-Rijn Group

Van binnenvaart 
tot gladheidsbestrijding

All you need is love
Yellowspot is in 1992 ontstaan als de 
verzelfstandigde afdeling ‘Lichtdecoratie’  
van het NOB in Hilversum. “Het licht is 
onze oorsprong”, vertelt Voets onbedoeld 
filosofisch. “Jarenlang hebben we ons geld  
verdiend met het installeren van decoratie -
verlichting in decors voor televisie-
programma’s. Van Pauw tot Jensen en  
Wie ben ik? En van de All You Need is Love- 
Kerstspecial tot aan de Verkiezings-
debatten van RTL. Gaandeweg de ontwik - 
keling van de technologie is dat uitgebreid 
met andere op maat gemaakte oplossingen 
gericht op beleving in studio’s, maar  
ook daarbuiten. Zo is ‘show control’ tot  
een volwaardige expertise van Yellowspot 
uitgegroeid. Dit zorgt ervoor dat bij 
attracties in bijvoorbeeld pretparken, het 
voltallige arsenaal van effecten op het 
juiste moment wordt uitgevoerd. 
 
Equalizer
Met de afname van de tv-budgetten is de 
focus geleidelijk verschoven naar andere 

markten. “Het creëren van de lichteffecten 
op de bekende rode ‘prijzentruck’ van de 
Nationale Postcode Loterij was ooit een 
van onze eerste projecten voor buiten de 
tv-studio’s. Inmiddels maakt de televisie-
wereld een veel kleiner deel van de omzet 
uit.” 
De huidige ‘experience-economie’ zorgt 
echter voor veel nieuwe klandizie. 
Zo wordt er onder andere flink aan de 
weg getimmerd bij hotels en restaurants. 
“Daar zijn gastvrijheid en beleving 
essentieel. We zorgen voor uitlichting 
van het pand en ook hoe je door indirecte 
verlichting een hotelkamer sfeervol en 
uitnodigend kunt maken. Maar ook de 
noodverlichting nemen we voor onze 
rekening.” Daarnaast bestaat het klanten-
portfolio uit decor- en standbouwers, 
interieurarchitecten, concertorganisa-
toren, kunstenaars, musea en pretparken. 
Maar ook vanuit het ‘gewone’ midden- en 
kleinbedrijf komen steeds meer klanten; 
net als vanuit de multinationals. “Voor de 
rondvaartboot van Heineken maken we 

nu bijvoorbeeld een prachtig lichtobject, 
bestaande uit bijna 1.800 lampjes die 
net als bij een equalizer op je ‘good old’ 
stereotoren, met de muziek meebewegen.”
 
Hart
Wie bij dit indrukwekkend trackrecord een 
megabedrijf verwacht komt bedrogen 
uit. “Behalve mijzelf en een office-
manager, bestaat ons team uit twee 
stagiaires en de jongens.” Met dat laatste 
bedoelt Voets de vijf mannen die het hart 
vormen van de onderneming. “En het 
hoofd en de handen”, vult ze aan. “Ik ben 
zó ontzettend trots op wat zij kunnen. Ze 
doen de sales, planning en uitvoering van 
alle projecten. Wat onze klanten willen, 
maken zij. Dat is echt ongelooflijk. En dat 
dan ook nog vaak onder grote tijdsdruk of 
op onmogelijke uren in de nacht of in het 
weekend. Echt een gouden team!”
 
Gebaande pad
Voets zelf houdt het overall beleid in de 
gaten. “Ik zorg goed voor de jongens!” 
Ze werd directeur omdat het gebaande 
pad een andere wending nam. Nadat het 
bedrijf in 1992 door echtgenoot Paul 
gestart is, kwam ze voor de keuze van 
verkoop of doorzetten te staan, toen hij in 
2016 plotseling overleed. “Ik werkte in de 
zorg en deed al wel de administratie van 
Yellowspot vanuit huis. In lijn daarmee 
ben ik toen ingestapt, maar het zijn vooral 
de jongens die het bedrijf hebben voort-
gezet.” Om daar breed lachend aan toe te 
voegen: “Ik geloof dat ze me inmiddels wel 
geaccepteerd hebben.” ◼ Albert van Ommen jr Jouke Jelgerhuis Swildens
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Frankrijk, Duitsland en Zuid-Amerika en omvat 
tegenwoordig ook zout voor kruidenmixen en 
industriële toepassingen. 

Dan nog is de lijst met dochterondernemingen 
niet ten einde. In de Rotterdamse haven is de 
Polymer Hub dit voorjaar van start gegaan; 
goed voor 50.000 vierkante meter oppervlak 
en een doorvoer van gemiddeld 400.000 ton. 
Via Kenick Real Estate wordt een aantal grote 
projectontwikkelingen gedaan en een participatie 
in SRG International betekent dat de distributie 
van snoep tot de activiteiten behoort, net als 
het uitzenden van (horeca)personeel. Dat laatste 
is een restant van uitzendbureau FlexCraft dat, 
met 93 miljoen euro omzet, onlangs verkocht is.

Rode draad
Huidig managing director en zoon van de 
oprichter, Albert van Ommen jr., moet enigszins 
lachen als naar de grote lijn binnen het concern 
gevraagd wordt. “Die is er niet echt. Tenminste, 
wat we doen is vrij breed, alhoewel veel met 
transport en logistiek te maken heeft.” In hoe 
de zaken gedaan worden, zit echter wel een 
duidelijke rode draad. “Het belangrijkste is dat 
je doet wat je zegt; je afspraken nakomen. Dat 
zorgt ervoor dat de klanten tevreden zijn en dat 

er mond-tot-mondreclame wordt gemaakt. We 
hoeven daarom heel weinig aan advertenties 
uit te geven. Kwaliteit leveren, goede planning 
maken en daar transparant over zijn; ook als er 
eens iets fout gaat. Daar gaat het om.”

Geen profit center
Op het eerste gezicht lijkt synergie niet voorop 
te staan binnen de Euro-Rijn Group, dat 
inmiddels de top 500 van Nederlands grootste 
familiebedrijven van Elsevier Weekblad heeft 
gehaald, maar dat is wel degelijk het geval. 
Van Ommen jr.: “Voor al onze dochteronder-
nemingen hebben we centraal een aantal 
diensten geregeld. Niet als profit center, maar als 
efficiënte leverancier van goede kwaliteit, zodat 
we onze directeuren ontzorgen en zij zich op 
hun business kunnen richten. Het gaat dan om 
zaken als IT, administratie, HR, verzekeringen, 
marketing en ISO-certificering.”

“Wat ook belangrijk is, is dat we met onze 
bedrijven altijd de relatieve nichemarkten 
opzoeken. Die zijn vaak te klein of te gespecia-
liseerd voor de grote multinationals. Bovendien 
krijg je bij die grote jongens vaak het gevoel dat 
je met je opdracht een nummer bent. Bij ons sta 
je als klant op nummer 1.”

 ◼

   
     

Balans lezen
“Ondanks dat we de directeuren van onze 

dochtermaatschappijen ontzorgen met 

onder andere administratie en rapportages 

willen we wel dat ze goed begrijpen wat er 

gebeurt”, aldus Jouke Jelgerhuis Swildens, CFO 

en partner van Euro-Rijn Group. “Daarom 

hebben we Hoek en Blok gevraagd een 

in-house ondernemerscollege balanslezen 

te geven. De animo was zo groot, dat het 

uiteindelijk twee groepen van tien personen 

zijn geworden. Dat was erg goed. Iedereen 

heeft nu veel beter inzicht. Dat leidt nu wel 

eens tot lastige vragen voor ons, maar dat is 

alleen maar mooi. Transparantie staat bij ons 

voorop.”

  

Klant: Euro-Rijn Groep
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Wat levert het je op?
“Het is een uitkomst als je van gemak houdt 
of wel eens te laat bent met betalingen. 
Waar je ook ter wereld bent, via H@RY 

betaal je op tijd en heel 
eenvoudig. Door de digitale 
melding van het betaal-
verzoek word ik geholpen om 
belangrijke betalingen niet 
te vergeten. Dit voorkomt 
vervelende e-mails en 
boetes. Je kunt zelfs een 
datum geven aan je betaal-
verzoek. Het is tevens een 
uitkomst om bijvoorbeeld 
salarisbetalingen tijdens je 
vakantie te organiseren.”

Zijn er ook nadelen?
“Misschien dat er mensen zullen zeggen, 
‘het kost geld...’. Zelf heb ik dat er graag 
voor over, als ik zie wat het me oplevert aan 
tijd en gemak. Een boete is altijd hoger, dus 
dat abonnementsbedrag is het zeker waard. 
Daarnaast moet het natuurlijk wel eerst 
ingericht en ingeregeld worden voordat je er 
gebruik van kunt maken. Dat stappenplan 
vraagt wat van je tijd.”

Niet alleen Loket.nl/H@RY kun je aan 
OneLinq koppelen maar dat geldt tevens 
voor andere systemen, zodat al het 
betaalverkeer via één app afgehandeld kan 
worden. ◼

Meer informatie

Eva Huizer
0184 49 68 00
e.huizer@hoekenblok.nl

  

  H@RY  

OneLinq: 
via H@RY automatisch salarissen en loonaangiften betalen
H@RY is de digitale HR-medewerker 
van Hoek en Blok en regelt alles wat er 
rondom personeel geregeld zou moeten 
worden. Van de salaris administratie tot 
aan werving en van personeelsdossiers 
tot aan verzuimbegeleiding en arbeids-
recht. Efficiënt en gemakkelijk. Nu 
kun je via een koppeling met OneLinq 
SalaryPay ook het betaalverkeer verge-
makkelijken.

Martine Vermaak, directrice van EvieStyle, 
heeft de koppeling met OneLinq aange-
bracht en maakt er al volop gebruik van 
om op een makkelijke en snelle manier 
salarissen en loonaangiften te betalen.

Hoe gaat het in zijn werk?
“Voor de koppeling tussen OneLinq en  
Loket.nl (de applicatie achter H@RY) is 
eenmalig een digitale incassomachtiging en 
bankvolmacht nodig, maar daarna scheelt 
het me veel handelingen om een betaling te 
verzorgen. Ik hoef niet meer in te loggen via 
Loket, downloaden, opslaan, inloggen bij de 
bank, transactie aanmaken,  accorderen… etc. 

Alles gaat direct via de site van Onelinq of 
via de supermakkelijke app op mijn mobiele 
telefoon. In één scherm zie je overzichtelijk 
je batches onder elkaar staan. 

Daarnaast kun je geautoriseerde, geagen-
deerde en verwerkte batches eenvoudig 
raadplegen via de app of de site. Je hoeft 
enkel even in te loggen.”

Eenvoudig en snel 
inloggen via een app 

en nooit meer 
een loonbelasting 

te laat betalen

mailto:Loket.nl/H@RY
mailto:e.huizer%40hoekenblok.nl?subject=
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Dat Wim Stuij inmiddels met zo’n 150 
collega’s twee locaties in Sliedrecht en 
Barendrecht moet delen, had hij bij de 
start ook niet bevroed. “Als we nou eens 
tot vijftien, twintig medewerkers zouden 
kunnen uitgroeien, leek me dat al aardig 
wat. Ik ben eigenlijk nooit zo met dat soort 
getallen bezig geweest. Wel had ik de 
ambitie om tot de grootste in de regio uit 
te groeien door het anders te doen dan de 
anderen.” Dat is beide prima gelukt.

Beperkt
“Onze filosofie is in die dertig jaar niet 
gewijzigd”, vervolgt Stuij. “Allereerst willen 
we onze klanten maximaal ontzorgen bij 
alle ‘bijzaken’ in de onderneming, zoals de 
financiële huishouding, juridische zaken, 
ICT, fiscaliteiten en personeelsadministratie. 
Dat geeft onze opdrachtgevers rust en 
ruimte om zich op de primaire processen 
binnen hun bedrijf te concentreren. Maar 
minstens zo belangrijk is dat we pro-actief 

en over de volle breedte meedenken en 
adviseren. Vóór Hoek en Blok heb ik een 
tijd bij de Belastingdienst gewerkt en zag ik 
‘van de andere kant’ hoe beperkt fiscalisten 
en accountants soms opereerden. Ik heb 
met Hoek en Blok altijd een ondernemend 
kantoor willen neerzetten, dat niet alleen de 
gebaande paden weet te bewandelen, maar 
boven silo’s uitstijgt en meer vanuit een 
helicopterview oplossingen aandraagt. Alles 
gebaseerd op klantgerichtheid.”

De Hoek en Blok-manier is in die afgelopen 
decennia behoorlijk aangeslagen, gezien 
de groei die is gerealiseerd. Stuij: “Het 
klinkt misschien apart, maar ik vond de 
crisisjaren 2009 tot en met 2013 een mooie 
tijd. Je kunt dan echt toegevoegde waarde 
leveren; bedrijven helpen om door lastige 
tijden te komen. Dat vergt omdenken en 
creativiteit. Je kunt je dan als organisatie 
onderscheiden.”

  
Afscheid Wim Stuij als directievoorzitter

“Ik vond 
de crisisjaren 

een mooie tijd”
Per 1 maart is Ad Riebergen directievoorzitter van Hoek en Blok geworden. 

Hij neemt daarmee het stokje over van Wim Stuij, onder wiens leiding het kantoor in dertig jaar 

tijd van vijf naar 150 medewerkers uitgroeide. “We gaan op dezelfde voet verder.”



Highlights

Gevraagd naar Stuij’s hoogte-

punten in dertig jaar Hoek en 

Blok komen al snel de relatie-

avonden ter sprake. “Daar 

beleef ik altijd veel plezier aan. 

De opkomst is hoog en de sfeer 

buitengewoon goed. Nou houd 

ik altijd wel van een feestje. 

Ook het 25-jarig jubileum en de 

opening van de panden in  

Sliedrecht en Barendrecht zal 

ik wat dat betreft niet snel 

vergeten. Waar ik overigens ook 

altijd veel plezier aan beleefd 

heb, is het laten bouwen of 

verbouwen van panden. Om 

na te denken hoe je zaken wilt 

hebben. Om dat te visualiseren 

en er dan vervolgens invulling 

aan te geven; ook met de juiste 

inrichting. Het is echt een leuk 

proces om zoiets tastbaars te 

creëren.”

Ad overhandigt hier – op anderhalve meter – het 
fotoalbum van het interne afscheidsfeest van Wim.
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Ambassadeur
“Wat dat betreft, is het ook mooi dat Wim 
voorlopig nog actief blijft binnen Hoek en 
Blok”, vult Ad Riebergen aan. “Niet alleen in de 
begeleiding van onze jongere collega’s, maar 
ook als klankbord voor opdrachtgevers, bedenker 
van concepten en ambassadeur binnen de vele 
netwerken waarin we opereren. Het gedachte-
goed van Wim zetten we dan ook zeker voort, 
zo zullen we ons in het kader van verdere 
ontzorging bijvoorbeeld meer gaan richten op de 
toegevoegde waarde die data en digitalisering 
ondernemers bieden in hun bedrijfsprocessen. 
Op dat vlak valt voor de meeste bedrijven nog 
veel te winnen.” ◼

Meer info

   

Veel taart
Doorpratend over de succesfactoren achter 
Hoek en Blok, benadrukt de uitgaand directeur 
het belang van het team en de juiste mensen. 
“Van de vijf mensen waarmee we in 1990 in 
Sliedrecht begonnen zijn, zijn er drie nog steeds 
in dienst: Letty Voets, Kees van Lopik en ik. 
Dat zegt toch wel wat. Onze mensen zijn ons 
grootste kapitaal en met goeie mensen kun 
je groeien. Ons succes is te danken aan de 
lange dienstverbanden. Er is gelukkig veel taart 
vanwege jubilea.”

Waarom dat zo is, wijdt Stuij aan de sfeer in 
het bedrijf. “We zijn niet hiërarchisch ingesteld. 
Niemand is belangrijker dan een ander. 
Daarnaast geven we mensen die dat willen en 
aankunnen, ook snel veel verantwoordelijkheid. 
‘Laat maar zien’, is het devies.” Het zal één van 
de zaken zijn die hij het meest gaat missen. “Er 
zijn weinig zaken die zoveel voldoening geven 
als het verder brengen van leergierige, talent-
volle mensen. Als je met tips, begeleiding en een 
luisterend oor kunt bijdragen aan hun succes, 
dan is dat niet alleen leuk, maar het geeft ook 
een goed gevoel.”

Over de 
grenzen

Bij Hoek en Blok wordt niet alleen 

over de grenzen van vakgebieden 

gekeken, maar ook over de lands-

grenzen. Wim Stuij: “In 1990 

waren wij één van de initiatief-

nemers van de oprichting van 

Morison KSi. Dit netwerk bestaat 

inmiddels uit zo’n honderdzestig 

onafhankelijke accountancy-, 

belastingadvies- en business 

consulting-kantoren in zo’n 

negentig landen. Hierdoor kunnen 

we onze opdrachtgevers ook helpen 

met vraagstukken die met andere 

landen te maken hebben of zich 

daar afspelen. Daarnaast geeft het 

internationale aspect een extra 

dimensie aan het werk van onze 

medewerkers. Het is niet alleen 

leuk, maar je leert ook gewoon 

veel door in contact te komen met 

andere culturen en werkwijzen.”
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voor dapperheid. Daarnaast haalt Purley het 
Guiness Book of Records. 
Al gaat het om een twijfelachtige eer. 
Hij bereikt het recordboek omdat hij de mens 
is die de hoogste G-krachten ooit overleeft. 
Tijdens een training op het circuit van Silver-
stone, in 1977, crasht hij zo zwaar dat hij 
zeven ribben, twee benen, zijn linkervoet en 
zijn bekken breekt. Tijdens de crash remt zijn 
wagen af van 173 naar 0 kilometer per uur 
in slechts 66 centimeter. Het lichaam van 
Purley krijgt 178G te verduren. Kort daarna 
zegt Purley de autosport vaarwel. Echter, 
avontuurlijk als hij is én verzot op snelheid 
gaat hij zich richten op vliegtuigsport-
evenementen. In 1985, 40 jaar oud, veron-
gelukt hij. Met zijn vliegtuig stort hij in zee.

Dutch GP
In het weekend van 1, 2 en 3 mei zou de 
Formule 1 terugkeren naar het circuit van 
Zandvoort. Het circuit kreeg daarom een 
flinke opknapbeurt. Zo werd de spectaculaire 
Tarzanbocht onder handen genomen en 
werden de Hugenholtzbocht en Arie Luyen-
dijkbocht omgebouwd tot kombochten. Een 
geweldig evenement voor Nederland. 
Tienduizenden fans zouden de kans hebben 
gekregen om Max Verstappen van dichtbij te 
zien. Zij moeten als gevolg van de corona-
crisis nog even geduld hebben voor ze hun 
held in levende lijve kunnen aanschouwen.

Ik stel voor dat de eigenaren van het circuit 
die tijd goed gebruiken. Wat namelijk opvalt, 

is dat er nog twee bochten zijn zonder naam. 
Het lijkt me fair om er eentje te 
reserveren voor toekomstig wereldkampioen 
Max Verstappen, die de populariteit van 
de Formule 1 in Nederland tot ongekende 
hoogte doet/deed stijgen. Maar laten ze die 
andere alsjeblieft vernoemen naar David 
Purley, vanwege zijn moed en ongekende 
collegialiteit, zodat we er altijd aan 
herinnerd worden dat er belangrijker zaken 
zijn dan winnen. ◼

David Purley ziet het ongeluk gebeuren en 
twijfelt geen moment. De Brit zet zijn auto 
aan de kant, steekt met gevaar voor eigen 
leven de baan over, de andere coureurs 
rijden immers gewoon door, en rent zo hard 
als hij kan naar de auto van Williamson. 
Hij probeert het brandende voertuig te 
kantelen, maar dat lukt niet alleen. Hij 
schreeuwt en gebaart naar officials langs de 
baan om hem te helpen. Er komen er twee 
aanlopen, maar ze doen niets. Ze staan erbij 
en kijken ernaar.

Hulpdiensten zijn er niet of reageren alles-
behalve adequaat. Het lijkt een eeuwigheid 
te duren tot er iemand met een brandspuit 
komt aanlopen. Purley rukt het apparaat 

uit de handen van de betreffende official, 
rent terug naar de auto en begint de brand 
eigenhandig te blussen. Ondertussen razen 
de Formule 1-bolides langs. Het lukt Purley 
niet de brand uit te krijgen, het woedt te 
hevig. Opnieuw probeert Purley het voertuig 
uit alle macht zelf te kantelen. Te zwaar. 
Hij gebaart opnieuw om hulp. Niemand 
helpt hem. Verslagen staat Purley aan de 
kant van de baan. Zijn lichaamstaal spreekt 
boekdelen. Hij weet dat het te laat is. Beseft 
dat hij zojuist een gewaardeerde collega 
heeft verloren. 

De brandweerauto komt uiteindelijk veel 
te laat aan, omdat de wedstrijd niet wordt 

stilgelegd. Kort na de race worden er harde 
conclusies getrokken. Dit ongeluk, één 
van de zwartste bladzijden uit de Formule 
1-geschiedenis, had nooit zo slecht mogen 
aflopen en vormt aanleiding om de veilig-
heidsmaatregelen in de Formule 1 en rond 
circuits flink aan te scherpen. Voor Roger 
Williamson komt het te laat. Hij werd  
25 jaar.

David Purley zal niet herinnerd worden 
om een formidabele Formule 1-carrière. 
Daarvoor was hij simpelweg niet goed 
genoeg. Zijn heldhaftige optreden op het 
circuit van Zandvoort levert hem wel de 
‘Georg Medal’ op, een Britse onderscheiding 

Sportcolumn  
Maarten Tissink 

Behalve sportverslaafd en fanatiek schrijver is Maarten jurist bij Hoek en Blok.

De David Purley Bocht 

Zandvoort, 29 juli 1973. Roger Williamson crasht gruwelijk in zijn Formule 1-bolide.  
Het is zijn tweede Grand Prix ooit. Hij overleeft het ongeluk niet. Als gevolg van een  
lekke band slaat zijn auto over de kop. Zijn wagen schuift tientallen meters over het circuit  
en stuitert via de vangrail terug de baan op. Het voertuig vat vlam.
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Door de veranderingen op de arbeids-
markt is een leven lang leren van steeds 
groter belang. Mensen moeten langer 
doorwerken door de verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd en banen 
veranderen razendsnel door techno-
logische ontwikkelingen. Voor zowel 
werk gevers als werkenden is het belangrijk 
om hierop te anticiperen. Hier is de SLIM- 
subsidie op gericht.

De subsidie wordt verleend op basis van 
cofinanciering. De subsidie bedraagt 
60 procent van de subsidiabele kosten 
voor middelgrote bedrijven. Er geldt 
een uitzondering voor een kleinbedrijf, 
hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent. 
De subsidiabele kosten moeten tenminste 
5.000 euro of meer bedragen. Belangrijk 
is ook dat de tijd die een onderneming zelf 
besteed aan dit onderwerp in aanmerking 
komt voor subsidie.

Waar kun je subsidie voor 
aanvragen?
• Doorlichting van de onderneming uit -

mondend in een opleidings- of ontwik-
kelplan gericht op het inzichtelijk maken 
van de scholingsbehoefte vanuit het 
 perspectief van de onderneming.

• Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkel-
adviezen ten behoeve van werkenden in de 
onderneming, of in geval van een samen-
werkingsverband werkenden in andere 
mkb-ondernemingen.

• Het ondersteunen en begeleiden bij het 
ontwikkelen of invoeren van een methode 
in de onderneming die werkenden in de 
onderneming stimuleert hun kennis,  
vaardigheden en beroepshouding verder 
te ontwikkelen tijdens het werk.

• Het gedurende enige tijd bieden van 
praktijk  leerplaatsen ten behoeve van een 
beroepsopleiding of een deel daarvan in 
de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Het eerste tijdvak om een aanvraag als 
individueel bedrijf in te dienen was in 
maart. De opening van het tweede  
tijdvak staat gepland van 1 tot en met  
30 september 2020. Voor samenwerkings-
verbanden is de inschrijving nu geopend 
en loopt door tot en met 30 juni van dit 
jaar. Maak er gebruik van! ◼

Meer informatie

Sabine de Grauw
0184 49 68 07
s.degrauw@imcosa.nl

   Subsidies 

25.000 euro 

subsidie voor

personeelsbeleid!

Dit jaar is er ruimte om het leren en ontwikkelen binnen mkb- 
ondernemingen te stimuleren. Dat gebeurt via ‘Subsidie voor 
Leren en ontwikkelen In het Mkb’ (SLIM). Per bedrijf kan de 
regeling tot 25.000 euro opleveren. Bij samenwerkings verbanden 
kan er zelfs tot 500.000 euro worden vrijgemaakt. 
Een aantrekkelijke regeling, waar vanzelfsprekend wel wat 
voorwaarden aan verbonden zijn. IMC heeft inmiddels tientallen 
onder nemers ondersteund bij het aanvragen én uitvoeren van 
deze subsidie regeling. Ook iets voor u?

mailto:s.degrauw%40imcosa.nl?subject=
mailto:s.degrauw@imcosa.nl
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De Burgemeester
Kroeg en restaurant De Burgemeester in 
Rotterdam-West wil ook niet bij de pakken 
neerzitten en maakt elke week een bier-
proeverij voor thuis, inclusief bijpassende 
borrelhapjes. De zes biertjes gaan gepaard 
met een geanimeerde uitleg per soort door 
eigenaren Anne Satter en Merijn Roon via 
Youtube.

Verschoor Reizen
De touringcars van Verschoor Reizen 
staan stil. Alternatief: poetsbedrijf Auto 
Bacterie Vrij. De buschauffeurs weten 
namelijk als geen ander hoe ze hun voer-
tuigen schoon moeten houden. De service 
varieert van alleen wassen tot polijsten en 
poetsen. De binnenkant wordt gestofzuigd 
en sjamporellen is mogelijk. Inmiddels is 
er een aardige wachtrij; ook voor caravans 
en boten.

Berkman en IJswinckel
De IJswinckel heeft een volwaardige 
drive thru bedacht in Barendrecht. Op 
het terrein van tankstation Berkman is 
een mobiele ijscontainer geplaatst met 
keuze uit negentien smaken en evenzoveel 
milkshakes. Op eerste Paasdag leverde dat 
500 bezoekende auto’s op. Samen met de 
thuisbezorgservice zorgt het ervoor dat 
alle vaste medewerkers aan de slag zijn. ◼

  1,5 m
Klant  

Creatief met corona

Bungalowpark De Klepperstee
Vanzelfsprekend heeft ook Bistro Skål op 
bungalowpark De Klepperstee in Ouddorp 
de deuren tijdelijk moeten sluiten. Om 
toch nuttig bezig te zijn, hebben mede-
werkers Tafeltje Dekje geholpen om maal-
tijden aan huis te bezorgen bij ouderen in 
de Kop van Goeree.

Hagenaar Reclame
De medewerkers van Hagenaar doen 
vrijwel allemaal aan sport en missen dat 
zeer in deze tijd. In samenwerking met 
trainer Ferdi Klappe van klant Get Fit, 
wordt er nu wekelijks een online work-out 
samengesteld, die ook voor alle andere 
klanten van Hagenaar beschikbaar is. Blijf 
fit!

Vissers Poffertjes
Ook het bekende poffertjesrestaurant in 
Dordrecht moest de zaak op slot doen. 
Eigenaar Dennis van Buuren bedacht 
echter een oplossing: De drive-in van 
Vissers Poffertjes, waarbij bestellingen 
met een lange stok werden aangeboden. 
Resultaat: lange rijen, maar geen chaos, 
dankzij uitgebreid vooroverleg met 
gemeente en wijkagent.

De uitbraak van COVID-19 heeft veel leed veroorzaakt, maar het zorgt er ook 
voor dat ondernemers noodgedwongen creatieve oplossingen verzinnen om 

met de situatie om te gaan. Als ode aan het ondernemerschap en inventiviteit 
presenteren we hier zes initiatieven vanuit onze klantenkring.



Artikel 1 ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Hoek en Blok: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoek en Blok Accountants Belastin-
gadviseurs Juristen B.V., statutair gevestigd te Sliedrecht, kantoorhoudende te Sliedrecht en Barendrecht;
(b) Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Hoek en Blok opdracht heeft gegeven tot het 
verrichten van Werkzaamheden;
(c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht, waarbij Hoek en Blok zich jegens 
Opdrachtgever verbindt Werkzaamheden te verrichten die in onderling overleg zijn bepaald. Alle Opdrachten 
beschouwt Hoek en Blok als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 
Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 
Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meerdere 
personen een opdracht is gegeven wordt uitgesloten. Een incidentele Opdracht kan bevatten het verrichten van 
Werkzaamheden gedurende een bepaalde, vooraf vastgestelde periode, dan wel een geheel van Werkzaamheden 
teneinde een beoogd resultaat te bereiken of te verkrijgen;
(d) Werkzaamheden: het verrichten van diensten ten behoeve van cliënten van administratieve, organisatorische, 
bedrijfseconomische, financiële, fiscale en juridische aard, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in 
ieder geval omvattend de Werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging;
(e) Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Hoek en Blok ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al 
dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van 
de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan 
niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van 
enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat of (on)stoffelijke dragers.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen 
Opdrachtgever en Hoek en Blok, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voor Hoek en Blok 
voortvloeiende en/of daarmee samenhangende Overeenkomsten, alsmede gedane aanbiedingen en/of offertes 
alsmede op de uitvoering van de Werkzaamheden.
2.2 Voor zover voor Hoek en Blok gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van 
de Overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Hoek en Blok voortvloeiende verplichtingen 
steeds volledig te zullen respecteren.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Hoek en Blok 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging.
2.5 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden 
bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Wanneer Hoek en Blok in het kader van de uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens verwerkt, doet zij dat 
conform de vereisten, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De voorwaarden 
waaronder Hoek en Blok persoonsgegevens verwerkt, zijn vastgelegd in de Privacy verklaring van Hoek en Blok. 
De privacy verklaring van Hoek en Blok is gepubliceerd op www.hoekenblok.nl. Voor zover Hoek en Blok in 

het kader van de uitvoering van de Opdracht kwalificeert als verwerker van de Opdrachtgever, in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen Hoek en Blok en de Opdrachtgever een verwerkersover-
eenkomst sluiten, inhoudende de bedingen en voorwaarden waaronder Hoek en Blok in opdracht- en onder 
toezicht en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 4 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende 
opdrachtbevestiging door Hoek en Blok retour is ontvangen en is ondertekend.
4.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend 
retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze 
algemene voorwaarden op het moment dat Hoek en Blok op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering 
van de Opdracht is gestart.
4.3 De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Hoek en Blok 
verstrekte informatie.
4.4 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met alle middelen rechtens te bewijzen.
4.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende 
Opdracht voort¬vloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4.6 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of 
andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 5 GEGEVENS TE VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Hoek en Blok overeenkomstig diens oordeel 
redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op 
de gewenste wijze ter beschikking van Hoek en Blok te stellen.
5.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Hoek en Blok onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en 
omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
5.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hoek en Blok ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook 
indien deze via of van derden afkomstig zijn.
5.4 Indien (medewerkers van) Hoek en Blok op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt 
Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan 
andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er 
voor zorg te dragen dat Hoek en Blok op diens verzoek wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten 
die naar het oordeel van Hoek en Blok noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die 
voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik 
van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, 
is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, 
veiligheid en viruscontrole procedures. Hoek en Blok zal ter beschikking gestelde viruscontrole procedures 
toepassen wanneer Hoek en Blok van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
5.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Hoek en Blok noodzakelijk 
geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Hoek en Blok in staat te stellen de Werkzaamheden 
te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de 
Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring 
beschikt om de Werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.6 Hoek en Blok heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat 
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Overmacht
Natuurlijk kent de wet ook een over-
machtsbepaling, maar een geslaagd 
beroep op deze bepaling is afhankelijk van 
de specifieke omstandigheden van het 
geval. En alhoewel de coronacrisis voor 
diverse overmachtssituaties zorgt, staat 
corona niet synoniem voor overmacht. 
Want stel dat u in januari spullen inkocht 
uit China, had u toen niet kunnen en 
moeten voorzien dat het virus, dat daar al 

in volle hevigheid rond waande 
voor problemen zou gaan 
zorgen?
Stel uw algemene voorwaarden 
dan ook met zorg samen. 
Zorg dat ze aansluiten bij uw 
bedrijfsvoering en weet wat 
erin staat. En laat ze periodiek 
eens beoordelen om te kijken 
of ze de lading nog dekken.

Linkje is onvoldoende
Wees ervan bewust dat alleen het hebben 
van goede algemene voorwaarden niet 
voldoende is. U dient er ook op een juiste 

manier mee om te gaan. Alhoewel er altijd 
uitzonderingen op de regel zijn, is alleen 
een verwijzing onderaan uw briefpapier 
of factuur of een linkje naar uw website 
onvoldoende. Overhandig uw algemene 
voorwaarden, gelijktijdig met uw offerte 
en zorg voor een ontvangstbevestiging. 
Of stuur een goed leesbare PDF-versie 
mee, wanneer u, uw algemene voor-
waarden per e-mail toestuurt en vraag 
om een bevestiging van ontvangst, zodat 
u weet dat wanneer het erop aankomt, u 
zich rechtsgeldig op uw voorwaarden kunt 
beroepen.

Twijfelt u aan de volledigheid of juistheid 
van uw algemene voorwaarden? Bespreek 
eens wat belangrijk is voor uw bedrijfs-
voering met een van de juristen van Hoek 
en Blok en laat de algemene voorwaarden 
vervolgens beoordelen. Heeft u geen 
voorwaarden? Maak dan snel een (Skype-)
afspraak en laat u adviseren over de 
mogelijkheden.◼

Meer informatie

Maarten Tissink
0184 49 68 00
m.tissink@hoekenblok.nl

  Juridisch   

Algemene voorwaarden en COVID-19

Kleine lettertjes met grote gevolgen

Een veel gehoorde vraag aan het 
begin van de coronacrisis: Kunnen 
mijn algemene voorwaarden 
worden beoordeeld? Ik kan niet 
leveren vanwege de getroffen 
overheidsmaatregelen; er staat 
toch wel een sluitende overmachts-
clausule in de kleine lettertjes? 
Toch prettig als in uw voorwaarden 
genoemd staat dat een wereldwijde 
pandemie, overheidsmaatregelen of 
de niet-levering van noodzakelijke 
grondstoffen of halffabricaten als 
overmachtssituaties gekwalificeerd 
worden, als gevolg waarvan u, uw 
verplichtingen kunt opschorten.

Algemene voorwaarden zijn nu eenmaal 
vaak een ondergeschoven kindje. Zo lang 
het allemaal op rolletjes loopt met uw 
leverancier of afnemer wordt er niet naar 
gekeken. Pas als het mis gaat en u er in 
onderling overleg met uw wederpartij 
echt niet meer uitkomt en het vertrouwen 
is geschaad, komen ze op tafel. En 
dan beginnen advocaten of juristen te 
 discussiëren over bepalingen waarvan u 
het bestaan niet eens afwist. Fijn als ze in 
uw voordeel pleiten. Erg vervelend als dat 
niet zo is.

Eigendomsvoorbehoud
Onderschat het belang van algemene 
voorwaarden niet. Ze kunnen het verschil 
maken tussen alles of niets, tussen winst 
en verlies. Wat als uw afnemer omvalt 
en hij of zij uw facturen nog niet heeft 
betaald? Dan zou het prettig zijn als er een 
regeling omtrent eigendomsvoorbehoud in 
uw voorwaarden staat. Of als u afhankelijk 
bent van een softwaretoepassing, maar 
de leverancier komt in de problemen? 
Dan wilt u zich kunnen 
beroepen op een conti-
nuïteitsregeling. En als u 
een claim ontvangt, kunt 
u zich dat beroepen op 
beperking van aansprake-
lijkheid? De financiële 
gevolgen kunnen 
enorm zijn. 
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  Fiscaal

Belangrijk: 
(levens-)testament

Stichting Administratiekantoor
Bent u (mede-)aandeelhouder van een B.V. dan 
kan naast het (levens-)testament de oprichting 
van een Stichting Administratiekantoor (STAK) 
gewenst zijn. In deze STAK benoemt u een 
vervangend bestuur voor het geval dat u deze 
rol zelf niet meer kunt vervullen. Het vervangend 
bestuur zorgt voor continuering van de onder-
neming zonder dat u hiermee uw familieleden of 
erfgenamen belast.

Heeft u nog geen (levens-)testament of wilt u 
een check van uw bestaande document, neemt 
u dan contact op met onze estate planners. Zij 
inventariseren uw wensen, maken u attent op de 
verschillende (on)mogelijkheden en hebben oog 
voor de fiscale optimalisatie. Zij hebben korte 
lijnen met diverse notarissen die uw wensen 
vervolgens notarieel vastleggen. ◼

Meer informatie

Ad Versluis
0180 64 54 64
a.versluis@hoekenblok.nl

Tabitha Rozeboom Bos 
0184 49 68 00
t.rozeboombos@hoekenblok.nl

 

Door de uitbraak van het coronavirus 
zien wij steeds meer vraag naar het 
opstellen van een passend (levens-)
testament. Hierbij geven wij u een 
korte uiteenzetting wat zo’n document 
voor u kan betekenen en hoe wij u 
hierbij kunnen ondersteunen.

Levenstestament 
In een levenstestament kunt u uw wensen vast-
leggen voor de situatie dat u wils onbekwaam 
bent geworden; bijvoorbeeld als gevolg van 
een comasituatie of Alzheimer. U bepaalt in dit 
document wie over uw verschillende vermogens-
bestanddelen mag beschikken en op welke wijze. 

Bijvoorbeeld: 
• Is uw partner bevoegd om de gezamenlijke 

woning te verkopen? 
• Mogen ten laste van uw vermogen  

schenkingen worden gedaan?

Daarnaast kunt u in een levenstestament 
wensen vastleggen op medisch gebied; wie mag 
er met de dokter spreken, in welke situatie wenst 
u behandeld te worden en wanneer niet meer 
((handelingsge-/verbod)). 

Testament 
In uw testament bepaalt u aan wie en op welke 
wijze u uw vermogen achterlaat. Daarnaast 
benoemt u in dit document de executeur en 
eventuele voogd en/of bewindvoerder. Daarbij 
is het van belang om bij het opstellen van deze 
wensen de fiscale consequenties in beeld te 
brengen. Dit geldt voor iedereen, maar zeker 
indien u (mede-)eigenaar bent van een onder-
neming. 
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Sliedrecht

Stationspark 625

3364 DA Sliedrecht

0184 49 68 00

info@hoekenblok.nl

www.hoekenblok.nl

Barendrecht

Tuindersweg 22

2991 LR Barendrecht

0180 64 54 64

  facebook.com/hoekenblok

 @HoekenBlok

Hoek en Blok is an 

independent member of 

Morison KSi
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