Kennispartners
Kent u die van de ondernemer die bij nieuwe
klanten wilde binnenkomen?
Wat meer vaart in de economie zou best mogen. Als je
de verhalen zo om je heen hoort, moeten veel ondernemers er harder aan trekken dan ooit. Klanten zijn
voorzichtig en kijken het nog wel even aan. Toch wil
dat niet zeggen dat er geen kansen liggen. Integendeel!
Aan alles merk je dat consumenten en collega-ondernemers open staan voor producten en diensten waar
een goed verhaal achter zit. Een goed ‘product’ alléén is
tegenwoordig niet meer genoeg. Je verhaal moet kloppen en op de juiste manier worden gebracht: integer,
realistisch en aantrekkelijk.
Wat is het verhaal waarmee ú de boel openbreekt en
binnenkomt bij de klant?
Internet en sociale media vragen van ondernemingen en
organisaties toenemende aandacht. Zeker nu de klassieke
media en traditionele vormen van marketing en communicatie steeds meer op de achtergrond lijken te raken.
De keuzes die een ondernemer daarbij moet maken in
zowel consumenten- als business-to-business-reclame
zijn daarom van groot belang. Keuzes waarbij externe
deskundigheid en ervaring gewenst is.
Mijn naam is Joep Schreurs, eigenaar van JeEs reclamemakers uit Winterswijk. De naam JeEs spreek je uit
gewoon uit als JS maar roept toch telkens weer vragen
op. Extra attentiewaarde zeg ik dan maar. Inmiddels zijn
we al bijna 30 jaar onderweg en hebben in die tijd veel
beleefd en heel veel ervaring opgedaan. Deze tijd vraagt
om nieuwe ideeën en een andere kijk op reclame. Dat
geldt zowel in de retail als voor business-to-business.
JeEs reclamemakers ondersteunt u hierbij. Met 29 jaar
expertise in retail-reclame en business-to-business is
JeEs als full service reclamebureau gewend om behendig
om te gaan met nieuwe stromingen. Vanuit de visie dat
er altijd weer kansen en mogelijkheden ontstaan, die
optimaal en effectief benut moeten worden.
JeEs is onderscheidend in reclame en marketing. Van
conceptontwikkeling en strategie tot en met de productie
van creatieve, verrassende campagnes. Met een ervaren
team van professionals en met kennis van zowel bestaande als nieuwe media. Van een dagbladadvertentie
tot een social media-campagne.
JeEs zet haar ervaring en deskundigheid graag in. Vanuit
onze eigen/wijze visie helpen wij
de juiste keuzes te maken, de
beste campagnes te ontwikkelen en uiteindelijk, uw klanten
aan u te binden.

Weet welke risico’s u
loopt in uw bedrijf, heeft
u privé alles op de rit?
“Een record aantal faillissementen! Bestuurder aansprakelijk gesteld! Veiling in opdracht van de bank!” We
kennen allemaal de verhalen. Maar… kan u ook zoiets
overkomen?
In de adviespraktijk van Van Weeghel Doppenberg
Kamps Notarissen hebben wij dagelijks te maken met de
gevolgen van de crisis. Wat doet u als ondernemer om de
minste risico’s te lopen? Goede ondernemers schakelen
juristen vroegtijdig in. Wanneer wij als notaris met de
curator of de hypotheekbank moeten gaan onderhandelen, is de rol van de ondernemer al uitgespeeld. U wordt
letterlijk buitenspel gezet.
Maar u kunt zelf al heel veel doen om de risico’s te
beperken. Wanneer heeft u voor het laatst uw lopende
contracten tegen het licht gehouden? Zijn uw statuten
nog actueel en is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid? Wat zijn eigenlijk de afspraken met de bank?
Vaak zijn contracten lang geleden gemaakt. Zou u die
afspraken vandaag weer zo maken? Denk daarbij aan
huurcontracten, algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten en niet te vergeten de privé borgstellingen.
Hoe actueel zijn deze contracten? Wanneer u alles goed
in beeld hebt binnen uw organisatie loopt u aanmerkelijk
minder risico. Als ondernemer wilt u dat uw opdrachtgevers hun afspraken nakomen, dat uw betalingen op tijd
binnen zijn en uw risico’s gedekt zijn. Juist in deze tijd
zou iedere ondernemer regelmatig een juridische scan
moeten maken. Maak een afspraak met een van onze
juristen om veel problemen te voorkomen.
Maar ook privé gaat het vaak mis! Verouderde huwelijkse
voorwaarden. Wij zien de problemen bij echtscheiding
regelmatig. Als de ondernemer overlijdt, is de continuïteit
van het bedrijf wel geregeld? Door het maken van het
ondernemerstestament kunt u alles goed regelen én veel
belasting besparen. Heeft u als ondernemer een regeling
getroffen als u een ongeluk krijgt en niet meer in staat
bent om zelf te beslissen? Een goede notariële ondernemersvolmacht zorgt dat uw onderneming niet afhankelijk
wordt van een gerechtelijke bewindregeling.
U wist dit eigenlijk wel maar we gunnen ons vaak niet
de tijd om zaken eens goed te regelen. Te vaak horen wij
cliënten zeggen: “We hebben het zo vaak besproken. We
zouden de contracten laten checken. Nu is het te laat!”
Of het zakelijk is of privé, maak gewoon een afspraak
voor een update gesprek met één van onze juristen. U
bent van harte welkom.

De veranderende rol van
de advocaat
Al jaren is BAX Advocaten Belastingkundigen als full
service organisatie actief voor ondernemers in het
MKB.
De positie en de rol van de advocaat ten opzichte van de
cliënt blijft volop in ontwikkeling. Die rol is lange tijd beperkt geweest tot het verlenen van juridische bijstand in
gerechtelijke procedures. Gaandeweg heeft de ondernemer evenwel meer behoefte gekregen aan een persoonlijk en strategisch adviseur, die bij allerhande juridische
of organisatorische vraagstukken als sparringpartner kan
fungeren.
Die veranderende positie van de advocaat, maar ook
maatschappelijke ontwikkelingen - zoals bijvoorbeeld
de opkomende digitale dienstverlening - vragen om
meer flexibiliteit van de advocaat. Dat geldt zowel bij de
cliëntbenadering, maar ook als het gaat om tarifering.
Daar waar de tarieven binnen het notariaat al enkele
jaren onder druk staan, merkt ook de advocatuur in
toenemende mate dat steeds verder oplopende uurtarieven door cliënten niet worden geaccepteerd. Enkele grote
kantoren in het westen van het land dreigen daardoor in
de problemen te komen.
Afgelopen week werd bekend dat een Kamermeerderheid het principe ‘no cure no pay’ wil invoeren in de
advocatuur, specifiek in letselschadezaken. Al jaren wordt
binnen de Nederlandse Orde van Advocaten gediscussieerd over de invoering daarvan. Naast positieve aspecten,
wordt als belangrijkste nadeel veelal gezien het gegeven
dat de advocaat een eigen belang krijgt of kan krijgen bij
de uitkomst van een procedure, waarmee het belang van
de cliënt van ondergeschikt belang zou kunnen worden.
Met een persoonlijke deskundige benadering denken de
advocaten en fiscalisten van BAX op juridisch, fiscaal en
organisatorisch gebied graag met u mee om het voor u
als ondernemer gewenste resultaat te behalen.
Ongeacht of ‘no cure no pay’ in de advocatuur wordt
ingevoerd, het belang van u als cliënt staat bij BAX
centraal, vanzelfsprekend tegen een eerlijke prijs!
.

Benieuwd naar onze kijk
op reclame van nu?
Neem dan contact met
ons op. Dan gaan wij
samen met u de
kansen benutten.
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