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Agenda

19 maart Gouwe Zaken
  Locatie: showroom van Beynum,
  Grote Esch 60 te Moordrecht
  Aanvang: 15.30 tot 21.00 uur

26 maart Algemene ledenvergadering 
  Locatie: De Zespunt in Moordrecht
  Aanvang: 20.00 uur

Hoewel het alweer  midden februari is , wil ik u allen een gezond en zakelijk goed 
2012 toewensen. Het doen van goede wensen is gelukkig niet aan een datum 
gebonden en mag je altijd doen.
Terug kijken naar het jaar 2011 heeft alleen zin om er wat van te leren.
 Vooruit kijken heeft alleen zin als er plannen gemaakt zijn, echter belangrijk is 
bij het heden te leven en daar intens en creatief mee om te gaan.
Wij hebben het jaar 2011 op een voortreffelijke manier afgesloten met onze 
Kerst-in bij de Pleisterplaats. 
Wij zijn gastvrij , in een kerstsfeer ingerichte serre ontvangen en zover mijn 
waarneming gaat , was het een geanimeerde avond.
Fijn was het om te ervaren dat veel van  onze ondernemers gevolg hadden 
gegeven aan de uitnodiging voor de Kerst-in. Er waren er weer meer dan het 
jaar ervoor.
Het informeel samen zijn is één van de leuke dingen van onze vereniging, dat 
kunnen we ook zien aan het groeiende aantal deelnemers.
Ook onze bedrijvenborrels met de nieuwe opzet waren een groot succes en wij 
zijn dan ook blij dat wij zowel voor april/mei en voor augustus/september weer 
2  leden bereid gevonden hebben deze borrel  te organiseren.
Bij mail bent u geïnformeerd over  Gouwezaken op 19 maart a.s , met als spreker 
Gerrit Zalm c.e.o. ABN-Amro. 
Dit keer vindt  Gouwezaken plaats op Moordrechts grondgebied en wel bij van 
Beijnum op het Gouwepark  en daarom heeft  het bestuur gemeend hier als 
OVM aan deel te nemen.
Er worden rond de 300 bezoekers verwacht  uit de regio Midden-Holland en het 
bestuur vraagt u deze datum vrij te houden en een bezoek aan Gouwezaken te 
brengen. Netwerken!!!!
Rest mij nog uw aandacht te vragen voor de algemene ledenvergadering op
 26 maart a.s. in de Zespunt.
Het bestuur stelt het zeer op prijs als ook deze vergadering op  uw enthousiaste 
aanwezigheid kan rekenen.
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GROEN Interieurbeplanting
Land voor Water 56
2841 NM  Moordrecht
06 - 48 38 21 76
06 - 10 75 76 28

Kantoorbeplantingen binnen..... voor de ene organi-
satie een aanzienlijk onderdeel van de uitstraling en 
voor een ander bedrijf de franje die juist in deze tijd 
vooral zo min mogelijk mag kosten. Beide overwegin-
gen zijn prima, want groen blijft groen. In elke vorm 
belangrijk voor de mens en dus ook essentieel voor
de werkplek of de representatieve ruimten. 

Dit maatwerk, het zoeken naar balans en modus, 
doen wij graag vol gedrevenheid vanuit onze al 25 
jaar groeiende passie voor dit groene product.
En inmiddels sinds ruim een jaar als zelfstandig
ondernemer!

Contactpersoon: Karin Verboom
www.groen-interieurbeplanting.nl
info@groen-interieurbeplanting.nl

Aerostat is een rijkserkend (RLD) ballonvaartbedrijf en 
heeft een jarenlange ervaring met ballonvaren boven 
"het groene hart" in Zuid-Holland.

Aerostat beschikt over 10 heteluchtballonnen, mede 
hierdoor zijn wij in staat onze eigen vloot, passagiers-
vaarten te verzorgen voor groepen van 1 tot wel 150 
personen! Naast de gebruikelijke ballonnen hebben 
wij ook de grootste operationele clownsballon ter 
wereld.
Wij verzorgen ballonvaarten voor particulieren en 
bedrijven, van een romantische VIP vaart voor twee 
personen tot speciale arrangementen voor groepen 
inclusief aprÁs-ballon.

Aerostat Ballonvaarten
Ambachtweg  29
2841 BM  Moordrecht
0182 - 370 720

Contactpersoon:  Patricia Struijk
www.luchtballon.com
info@aerostat.nl

E ven voorstellen . . . . .

Enkele voorbeelden waar wij binnen onze gemeente 
in het verleden projecten van binnengroen hebben 
voorzien zijn o.a.: gemeente Zuidplas/gebouw Saffier, 
Kruit Installatiebedrijf, Tandartsenpraktijk Oosteinde 
en Mommers Schoonmaakservice.

Wat biedt GROEN Interieurbeplanting?
-  Het ontwerpen, aanbrengen en onderhouden 
             van professionele beplantingen binnen;
-  Het renoveren van bestaande binnengroen 
              projecten;
-  Het professioneel en budgetvriendelijk
             verzorgen van services aan reeds aangebrachte
             interieurbeplantingen.

Wij beschikken over een groot aantal vaste opstijg-
terreinen in Zuid-Holland. Dit unieke gebied, met 
vaak kleine weilanden en veel water stelt specifieke 
eisen aan de ballon en piloten.

Aerostat is met haar mogelijkheden zelfs "de grootste 
aanbieder in Zuid-Holland".
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“De Haan Rijkaart van Cappellen
Uitvaartverzorging v.o.f.”
Meerkoethof 5   
2841 NJ Moordrecht   
0182 - 373899

De Haan Rijkaart van Cappellen Uitvaartverzorging is 
een regionaal werkend uitvaartbedrijf dat zich
onderscheidt door zeer ruime kennis en ervaring in 
het begeleiden van nabestaanden in de dagen rond 
een overlijden en op de dag van de uitvaart. 

Contactpersoon: Michel de Haan
www.dhrvc.nl
mdehaan@dhrvc.nl

E ven voorstellen . . . . .

Wij bieden nabestaanden heldere tarieven en totaalkos-
ten daar waar dit in de branche zeer ongebruikelijk is. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: 
www.dhrvc.nl

Duurzame Energieshop
Ambachtweg 28F
2841 LZ Moordrecht   
T 0182 - 602309
F 0182 -785778

De duurzame energieshop heeft allerlei duurzame 
energie oplossingen voor in en op het huis of bedrijf. U 
kunt denken aan zonnepanelen voor het opwekken van 
elektra. Thermische energie voor het verwarmen van uw 
water en Led verlichting om te besparen op uw elektra 
verbruik maar ook  een collectieve energie aansluiting  
kunnen wij verzorgen. Verder kan de duurzame energie-
shop u ook energie bespaaradvies geven over wat u kunt 
doen binnen uw huis of bedrijf. De energiekosten gaan in 
de toekomst zeker verder stijgen dus is het nu de tijd om 

Contactpersoon: Remond Zimmermann
www.duurzame-energieshop.nl
info@renewable-nrg.nll

na te denken over wat u kunt doen voor uw eigen ener-
giebehoefte. Soms zijn kleine aanpassing al genoeg om 
uw huis of bedrijf  toekomst gericht te maken. Er zijn nog 
veel meer toepassingen die de duurzame energieshop u 
kunt bieden op energie gebied. Er zijn verschillende
voorbeelden van duurzame oplossingen in onze
showroom aanwezig. De duurzame energieshop heet u 
van harte welkom om op afspraak eens een keer langs 
te komen. Wij zijn geopend op maandag tot vrijdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur. 

BURO 0501
vormgeving + communicatie
Zuidplaspolderweg 1
2841 DC  Moordrecht
06 - 230 72 100

Contactpersoon:  Anita Vink
www.buro0501.nl
info@buro0501.nl

Buro 0501 - handen uit de mouwen, nuchter en
met een passie voor reclame. 
Alles wat een onderneming nodig heeft aan
communicatiemiddelen - reclame uitingen, kan door 
buro 0501 vormgegeven en gerealiseerd worden.

huisstijl | folder | brochure | flyer | website | website onderhoud | (digitale) nieuwsbrief | buiten reclame



Krabbendam Kadoverpakking
Veenweg 6a
2841DG Moordrecht
0182-376045

Krabbendam Kadoverpakking is een groothandel in 
kadoverpakkingen en grote strikken. 
Begonnen in 2007 op een zolderkamer en door de 
groei van de afgelopen jaren nu een groot kantoor 
met magazijn aan de Veenweg 6a te Moordrecht. 
(oude pand van Kruit) Wij bieden onze producten via 
onze site aan en deze worden dan vanuit Moordrecht 
verstuurd naar onze klanten. De klanten kunnen de 
producten ook komen ophalen en komen bekijken in 

Contactpersoon: Dave Krabbendam
Website www.krabbendam-kadoverpakking.nl 
Mail info@krabbendam-kadoverpakking.nl

Mocht u vragen hebben over onze
producten dan kunt u altijd contact met ons op nemen of via de site www.Krabbendam-Kadoverpakking.nl.

Ons motto: Je maakt er echt kado van met een strik van Krabbendam

E ven voorstellen . . . . .

onze showroom (op afspraak). Naast kadoverpakkin-
gen zijn wij de grootste specialist op het gebied van 
megastrikken van Nederland. Naast een standaard as-
sortiment zoals kleine strikken voor op uw kado’s heb-
ben wij ook grote strikken voor als u eens uw vrouw 
of man een auto kado wilt geven en zelfs voor op een 
woning kunnen wij een strik leveren. We kunnen ook 
op maat een strik naar wens maken. 
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Datum:  maandag 19 maart 2012

Aanvang: 15.30 uur, einde ca. 21.00 uur
 
Locatie: showroom Audi Van Beynum
  Grote Esch 60 in Moordrecht

Nieuwe contacten maken? Bezoek Gouwe Zaken!
HÁt B2B-evenement van 2012 in de regio Midden-Holland

Programma:
15:30 uur ontvangst op het ondernemersplein
16:00 uur opening, speeddatesessies en lezing door Gerrit Zalm (ABN AMRO)
                          (Tijdens de pauze wordt een hapje en drankje geserveerd)
18.00 uur netwerkborrel en walking dinner op het ondernemersplein
21:00 uur einde Gouwe Zaken 2012

Aanmelding is helaas gesloten.

Gouwe zaken
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FOZ nieuws

Het bestuur van de FOZ heeft in het jaar 2011 diverse 
gesprekken gevoerd met het college van B en W en 
met de verantwoordelijke wethouder.
Onderwerpen die ingebracht zijn , zijn o.a.
- Het gemeente bestuur moet er aan werken 
             dat zowel de ondernemers als ook de
             bewoners binnen de 3 kernen zich echt ÁÁn 
             gemeente voelen
- Het in stand houden en ontwikkelen van goede 
             bedrijventerreinen
- Het verantwoord ontwikkelen van woning
             bouw
Daarnaast is het bestuur nauw betrokken geweest bij 
het opstellen van de Economische Visie voor de
gemeente Zuidplas.
Voor de leden van  de 3 aangesloten ondernemers-
verenigingen is er op 3 november een kennismaking 
bijeenkomst georganiseerd met als spreker Mario 
Been.  Deze bijeenkomst was druk bezocht en heel 
geanimeerd.

Op 23 januari heeft er een vervolggesprek plaatsge-
vonden over de Economische Visie  onder voorzit-
terschap van de burgemeester.  In dit overleg is het  
actieplan besproken en vastgesteld.
Opnieuw zal dit besproken worden binnen werk-
groepen,  samengesteld uit leden van de FOZ , LTO, 
detailhandel  en andere belanghebbenden.
Het bestuur van de FOZ is hier actief bij betrokken.
Om het onderlinge contact tussen de 3 bij de FOZ 
aangesloten ondernemersverenigingen nog meer te 
versterken  wordt door het bestuur onderzocht of er,  
binnen de financiële mogelijkheden, 2 bijeenkomsten/
borrels per jaar georganiseerd kunnen worden.

U ziet  de FOZ is actief en is er voor u   

oz

De Kerst-inn afgelopen december werd goed bezocht. 
De Pleisterplaats had er alles aan gedaan om een 
sfeervol kerstdiner te serveren voor de leden. Mooie 
gedekte tafels en een heerlijk diner. Niet voor niets 
dat de opkomst zo hoog was, ondanks het slechte 
weer.  Het was zelfs zo gezellig dat er mensen wilden 
naborrelen.  

K erst-inn 2011 bij de Pleisterplaats

Hebben jullie onze nieuwe leden gezien?  Of ben je 
aan je eigen tafel blijven zitten?
Hopelijk is de opkomst bij de ledenvergadering in 
maart ook zo hoog, dan is er zeker tijd om na te borrelen.

Opzeggingen leden per 31 december

- Mels Kraan Boomkwekerij
-  VeOn in2Vision B.V.
- Loendersloot V.O.F.
-  A.P. Lugthart
-  Kijk op Ogen
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Algemene voorwaarden alleen op  
uw website? Werkt dat?

De stand van zaken na de (recente) wetswijzigingen

Inleiding
Veel ondernemers komen dagelijks in aanraking met 
algemene voorwaarden. De ondernemer maakt bij 
zijn offertes en contracten veelal —f zelf gebruik van 
algemene voorwaarden —f wordt geconfronteerd met 
de algemene voorwaarden van zijn contractspartij. 
Ook komt het voor dat beide contractspartijen hun 
eigen algemene voorwaarden van toepassing verkla-
ren. Ondanks het veelvuldig gebruik van algemene 
voorwaarden door ondernemers, gaat er bij de hante-
ring daarvan nogal wat mis. Dat kan tot gevolg heb-
ben dat achteraf, op het moment dat er een geschil 
ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst, de 
eigen algemene voorwaarden niet van toepassing 
blijken te zijn. Op 1 januari 2012 is een wetswijziging 
doorgevoerd waarbij het opvallend is dat de
"dienstverrichter" bepaalde privileges lijkt te krijgen.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
Ondernemers moeten bij het hanteren van algemene 
voorwaarden steeds twee kernaspecten in
ogenschouw nemen/in gedachten houden:

a. het op juiste wijze van toepassing verklaren van de 
    algemene voorwaarden, en;
b. het bieden van een redelijke mogelijkheid aan de 
    wederpartij om van de algemene voorwaarden
    kennis te nemen.

Ad a. De algemene voorwaarden dienen vooraf van 
          toepassing te worden verklaard op de nog te 
          sluiten overeenkomst. Dus niet achteraf, bijvoor
          beeld door middel van een verwijzing op de 
          factuur.
Ad b. Over dit aspect ontstaat vaak grote onduidelijk
          heid. Er is recent een wetswijziging doorge
          voerd die wellicht enige duidelijkheid kan
          verschaffen met betrekking tot een bepaald 
          soort overeenkomsten.

Kennis nemen van de voorwaarden in
zijn algemeen
Uit de wet blijkt dat de gebruiker van algemene
voorwaarden aan de wederpartij een redelijke
mogelijkheid heeft geboden om van de algemene 
voorwaarden kennis te nemen, indien:

- de gebruiker voor of bij het sluiten van de
  overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand  
  heeft gesteld;
- indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de 

Juridisch nieuws

voorwaarden ter hand te stellen, dient de gebruiker 
voor de totstandkoming van de overeenkomst aan 
de wederpartij bekend te hebben gemaakt dat de 
voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door 
hem opgegeven Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, 
alsmede dat zij op verzoek kosteloos zullen worden 
toegezonden.
Let wel, er wordt niet snel aangenomen dat de twee 
voornoemde mogelijkheden redelijkerwijs niet moge-
lijk zijn.

Kennis nemen van voorwaarden via een web-
site te sluiten overeenkomsten
In aanvulling op de algemene regels geldt wettelijk 
dat bij het online aangaan van overeenkomsten de
gebruiker van algemene voorwaarden aan de
wederpartij tevens een redelijke mogelijkheid heeft 
geboden om van de algemene voorwaarden kennis te 
nemen, indien:

- de gebruiker deze voorwaarden voor of bij het 
  sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij 
  langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld 
  op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen 
  worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn 
  ten behoeve van een latere kennisneming of,
- indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, de gebruiker 
  voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de 
  wederpartij bekend heeft gemaakt waar langs
  elektronische weg van de voorwaarden kennis kan 
  worden genomen, alsmede dat zij op verzoek langs 
  elektronische weg kosteloos of op andere wijze
  zullen worden toegezonden.

Indien de overeenkomst niet langs elektronische weg 
tot stand komt, kan van bovenstaande wijze van
bekend maken, enkel gebruik worden gemaakt met 
de uitdrukkelijke instemming van de wederpartij.
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Opschorten of stopzetten
loonbetaling?

Door: Ingrid van Efferen, advocaat arbeidsrecht bij
Pellicaan Advocaten N.V.

Hoofdregel in het arbeidsrecht is dat een werknemer 
geen recht heeft op loon indien hij geen werkzaam-
heden verricht. Een uitzondering op deze hoofdregel 
is de zieke werknemer, deze heeft in beginsel recht 
op doorbetaling van het loon gedurende maximaal 
twee jaar (met een minimum van 70%). In sommige 
gevallen is het echter mogelijk om de loonbetaling op 
te schorten of zelfs stop te zetten. Wanneer mag u nu 
precies de loonbetaling opschorten of stoppen?

Opschorten loon
Een werkgever is gerechtigd om controlevoorschriften 
vast te stellen, welke een werknemer na moet leven 
tijdens ziekte. Wanneer een werknemer zich niet aan 
deze controlevoorschriften houdt en de werkgever 
niet kan controleren of de werknemer daadwerke-
lijk ziek is (bijvoorbeeld in het geval de werknemer 
niet verschijnt op het spreekuur bij de bedrijfsarts) 
kan de werkgever de loonbetaling opschorten. Het 
opschorten van het loon is dan een pressiemiddel om 
de werknemer te bewegen de controlevoorschriften 
alsnog na te leven. Indien de werknemer alsnog ver-
schijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts en indien 
vervolgens blijkt dat de werknemer inderdaad ziek 
was gedurende de periode van de loonopschorting, 
dient de werkgever alsnog het loon aan de werknemer 
uit te betalen.

Mocht u vragen hebben over
dit onderwerp, dan kunt u
contact opnemen met:
mevrouw mr. E. Barioglu
van Pellicaan Advocaten N.V.

Indien u een"dienstverrichter" bent

Met ingang van 1 januari 2012 geldt dat dienstverrich-
ters, naast de reeds bestaande mogelijkheden, meer 
opties hebben gekregen die er voor zorgen dat sneller 
wordt aangenomen dat de wederpartij in redelijkheid 
kennis heeft kunnen nemen van de algemene voor-
waarden.
De vier genoemde mogelijkheden (naar keuze van de 
dienstverrichter) zijn als volgt:

- de dienstverrichter verstrekt de informatie op eigen 
  initiatief;
- voor de afnemer is de informatie gemakkelijk
  toegankelijk op de plaats waar de dienst wordt
  verricht of de overeenkomst wordt gesloten;
- voor de afnemer is de informatie gemakkelijk
  elektronisch toegankelijk op een door de
  dienstverrichter mee gedeeld adres;
- de informatie is opgenomen in alle door de
  dienstverrichter aan de afnemer verstrekte
  documenten waarin deze diensten in detail
  worden beschreven.

Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de 
daarin opgenomen "informatie" die de dienstver-
richter ter beschikking stelt. Uit de genoemde derde 
mogelijkheid valt af te leiden dat zowel bij via een 
website tot stand gekomen overeenkomst als bij een 
overeenkomst die nog op de "ouderwetse" manier tot 
stand komt (offline), een dienstverrichter kan volstaan 
met de verwijzing naar zijn website waar die
algemene voorwaarden gemakkelijk te vinden zijn.
Echter, is het raadzaam voor u als dienstverrichter 
enkel te verwijzen naar uw website? Thans is nog niet 
geheel duidelijk welke ondernemers onder het begrip 
"dienstverrichter" vallen en overigens ook niet wat er 
wordt bedoeld met "gemakkelijk elektronisch toegan-
kelijk". Om discussies te voorkomen wordt u aangera-
den om in ieder geval bij overeenkomsten die niet via 
een website worden gesloten, de algemene voorwaar-
den nog steeds (tevens) ter hand te stellen.

Stopzetten loon
Loon staken of stoppen betekent dat de werknemer 
nooit meer loon over de periode van de loonstaking 
zal ontvangen. Het stopzetten van de loonbetaling is 
de navolgende situaties mogelijk:

∙ De werknemer belemmert of vertraagt zijn 
             genezing door eigen toedoen;
∙ De ziekte is door opzet van de werknemer 
             veroorzaakt;
∙ De werknemer weigert passende arbeid te
             verrichten;
∙ De werknemer weigert zonder enige grond om 
             mee te werken aan het opstellen/evalueren/
             bijstellen van het plan van aanpak;
- De werknemer weigert mee te werken aan 
             redelijke voorschriften of maatregelen om tot 
             passend werk te komen.

€
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Voor vragen over dit onderwerp of 
over andere arbeidsrechtelijke kwesties 
kunt u contact opnemen met:
Ingrid van Efferen.
ingrid.vanefferen@pellicaan.nl

Onverwijlde mededeling. Let op de juiste 
omschrijving!
Wilt u als werkgever de loonbetaling aan een werk-
nemer opschorten dan wel stopzetten dan dient u dit 
onverwijld - bij voorkeur schriftelijk -  aan de werkne-
mer mede te delen, met daarbij de reden voor de op-
schorting of stopzetting van de loonbetaling. Laat een 
werkgever dit na, dan kan achteraf geen beroep meer 
worden gedaan op de opschorting dan wel stopzetting 
van de loonbetaling. 
Tussen opschorting en stopzetting van de loonbeta-
ling zit een belangrijk (juridisch) verschil. In een recent 
arrest van het Gerechtshof Leeuwarden was een kwes-
tie aan de orde waarbij een werknemer zich niet aan 
zijn re-integratieverplichtingen hield (hij weigerde 
passend werk te zoeken bij een andere werkgever). 
De werkgever liet de werknemer vervolgens schrif-
telijk weten dat de loonbetaling zou worden opge-
schort. Wat de werkgever echter eigenlijk bedoelde 
was de stopzetting van de loonbetaling. Toen de 
werknemer uiteindelijk alsnog voldeed aan zijn

re-integratieverplichtingen, vorderde hij uitbetaling 
van het loon over de opschortingsperiode. 
Het Hof was van oordeel dat de werkgever het loon 
van de werknemer stop mocht zetten, vanwege het 
feit dat de werknemer niet aan zijn re-integratiever-
plichtingen voldeed. De werkgever had echter in de 
brief aan de werknemer expliciet gesproken over de 
opschorting van het loon in plaats van de stopzetting 
van het loon. Dit betekent, aldus het Hof, dat het 
opgeschorte loon alsnog moest worden betaald aan 
de werknemer op het moment dat hij zijn re-integra-
tieverplichtingen weer nakwam. Het is dus van groot 
belang dat een werkgever het juiste
sanctiemiddel toepast en dit ook duidelijk aan de 
werknemer kenbaar maakt (schriftelijk). 


