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,  Persoonlijk en betrokken.

De Jong is gespecialiseerd in verzekeringen, hypotheken, 
pensioenen, leningen, sparen, financiële planning en 
schadeafhandeling. 

De Jong is uw partner voor totaaladvies.
Wij staan voor deskundigheid, service en persoonlijke aandacht. 
Met passie en betrokkenheid begeleiden wij u actief bij alle 
financiële vraagstukken. U ervaart overzicht en gemak.

fc de-jong.nl  |  info@de-jong.nl  |  0223 688 788

Verzekeren  |  Hypotheken  |  Pensioenen

online vertrouwd

Harmenkaag 3, Schagen  |   Telefoon (0224) 214810
www.zuurbiervoulon.nl
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RDS cleaning BV
Westerpark 61   |   1742 BW Schagen   |   06-51964172

info@rdscleaning.nl   |   www.rdscleaning.nl

RDS cleaning
voor dagelijks schoonmaakonderhoud van 

kantoor- en winkelpanden, bedrijfsgebouwen, 
instellingen, trappenhuis etc.

ook uw adres voor:
• Glasbewassing • Hogedruk-en gevelreinging • Handyman

• Bouwschoon opleveren • Opruimwerkzaamheden 

Wij staan voor een kraakhelder resultaat!
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verschijning: 4x per jaar in de gemeente schagen 
oplage: 3.000 ex.

uitgever: 
ondernemers federatie schagen. heeft u 
vragen aan het bestuur van ofs , dan kunt  
u deze mailen naar:  
info@ondernemendschagen.nl

Vormgeving & druk:
zeeman reclamegroep Bv

tekst:
zeeman reclamegroep Bv

Advertentie acquisitie:
sabine van Berkum: sabine@zrgbv.nl

© 2020 ondernemers federatie schagen. 
niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan 
ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
ondernemers federatie schagen aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen 
die zouden voortvloeien uit het gebruik van de 
in deze uitgave opgenomen informatie. op de 
advertentietarieven wordt geen burokorting 
gegeven.
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resPect Voor  
ondernemers in crisistijd
wat een eer om dit voorwoord voor het ofs 

magazine te schrijven. ik grijp die gelegen-

heid graag aan om mijn waardering voor alle 

ondernemers uit te spreken. Juist in deze tijd 

laat ondernemerschap zich zien. 

vanaf het begin van de coronamaatregelen 

sprak ik ondernemers in onze gemeente die 

direct schakelen en inspelen op de nieuwe si-

tuatie. wij kregen veel vragen om aan de cre-

ativiteit van ondernemers tegemoet te komen. 

Kunnen we uitgifteloketten maken? mogen we 

ook verse producten in ons restaurant verko-

pen? Doen jullie mee met een bezorgservice? 

wij hebben zoveel mogelijk meebewogen. ik 

vond het bijvoorbeeld erg mooi hoe de horeca 

ondernemers hebben gereageerd op ons be-

sluit om de terrassen te vergroten. 

veel nederlanders gingen deze zomer op va-

kantie in eigen land. wie de mooiste regio in nederland zoekt om vakantie te vieren komt gelukkig al snel bij ons 

uit. De campings, vakantieparken en hotels hebben deze zomer vrijwel allemaal vol gezeten. Dat heeft een enorme 

spin-off, bijvoorbeeld voor restaurants, maar zeker ook voor de winkels in de badplaatsen. Dat geeft vertrouwen 

voor de toekomst, want ik denk dat veel nederlanders hebben ervaren hoe prachtig vakantie in eigen land is.

naast mijn blijdschap over de kracht van ondernemerschap zijn er natuurlijk ook sectoren die nog elke dag de 

klappen ervaren. 

ik denk dan bijvoorbeeld aan de uitgaans- en evenementensector en alle toeleveranciers, of aan bloementelers die 

hun exportmarkt zagen wegvallen. voor onze economie en natuurlijk vooral de gezondheid van kwetsbaren in onze 

samenleving hoop ik dat het de wetenschap snel lukt om een vaccin te vinden. tot die tijd hoop ik dat ondernemers 

ons blijven benaderen als wij kunnen helpen om creatieve plannen te verwezenlijken. Juist in deze tijd heb ik veel 

respect voor het bruisende ondernemerschap in schagen!

Jelle Beemsterboer

Wethouder Ruimte & economie

gemeente schagen  |  06-47268260



Pronk Bouw behoeft nauwelijks nog intro-

ductie in deze regio. Dit veelzijdige bouw-

bedrijf uit Warmenhuizen heeft de sporen 

meer dan verdiend. Bijna tweehonderd 

jaar bouwen met aandacht voor ambacht, 

gestoeld op drie hoofddisciplines: bouwen, 

restaureren en leidekken.

glenn en Bert pronk zijn beide directeur-eige-

naar, van de derde generatie. De geschiedenis 

reikt verder terug. het bedrijf startte rond 1825, 

in het dorp waar het tot begin deze eeuw ge-

vestigd bleef. glenn: “met vader adri aan het 

roer groeide pronk Bouw uit tot een allround 

bouwbedrijf met een moderne werkplaats. De 

lat lag hoog bij ons en dat raakte in de om-

geving bekend. er kwamen meer en grotere 

restauratieprojecten, de vaklieden groeiden 

mee, zowel in aantal als in kunde. Leidekken 

werd een specialisme, lood-, koper- en zink-

werk kwamen daar als vanzelf bij. vlak voor ik 

in 2003 aantrad, werd pronk Bouw lid van de 

vakgroep restauratie. Dit keurmerk bleek een 

belangrijke stap in de ontwikkeling van het be-

drijf.” glenn nam al snel een grote beslissing, 

de stap voorwaarts naar het beter bereikbare 

indrustrieterrein. op een indrukwekkend perceel 

aan de machinestraat heerst orde en netheid. 

“materialen, gereedschappen, magazijn, werk-

Pronk bouw bouwt  
met aandacht voor ambacht

glenn (links) en Bert pronk voor het bedrijf aan de machinestraat in warmenhuizen. 
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plaatsen, maar ook de bussen moeten tiptop in 

orde zijn, representatief voor wie we zijn en hoe 

we werken,” verwoordt glenn de bedrijfsmenta-

liteit. “zo is het ons geleerd en zo leiden we ook 

de nieuwe generatie vaklui op.” 

hoe breng je al die historie naar de toekomst? 

“Door scherp te blijven letten op processen 

en open te staan voor nieuwe technieken en 

materialen.” Bert brengt als voorbeeld een al-

ternatief voor prefab betonwanden en -vloeren 

naar voren. “Kruislaaghout, oftewel cross La-

minated timber (cLt), is zo’n innovatief hout-

bouwproduct. sterk, veelzijdig en bovenal, een 

natuurproduct.” hiermee neemt pronk bouw een 

belangrijke stap richting het circulaire bouwen. 

Duurzaamheid is speerpunt in de bedrijfsvoe-

ring. glenn: “De voorgaande generaties hebben 

ons een prachtig bedrijf nagelaten. wij hebben 

dat mogen uitbouwen naar het huidige pronk 

Bouw. waar alle onderdelen zelfstandig functi-

oneren én nauw met elkaar samenwerken. De 

verantwoordelijkheid voor mens en milieu zal 

steeds vanzelfsprekender worden. zo willen wij 

pronk Bouw overdragen. ooit.” 

Kijk voor projecten, informatie en  

contactgegevens: www.pronkbouw.nl

Pronk Bouw
Machinestraat 2, Warmenhuizen

3D generatie bereikt de bouw

het bouwbedrijf is voortdurend in ontwikkeling waarbij digitalisering van  pro-

cessen en procedures niet meer weg te denken zijn. zowel voor  complexe 

nieuwbouw als bij bouwwerken op kleinere schaal zet pronk Bouw  bijvoorbeeld 

Bim (Bouw informatie modellering) in om middels draadmodellen en  gekop-

pelde informatiestromen de samenwerkende disciplines binnen een project 

te stroomlijnen. 

3D schetst de toekomst binnen het bouwbedrijf.

afgelopen zomer leverde pronk Bouw in eigen dorp deze nieuwbouwappartementen op.
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Jan Rozing Mannenmode
Rensgars 9, 1741 BR  Schagen

(aan het Marktplein)
Telefoon          0224 212624
E-mail     info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Alle topmerken op één adres   
Paul & Shark

Maerz
Gran Sasso

Desoto Luxury
Ledûb

John Miller
Eton

Gant
Cavallaro Napoli

Eduard Dressler

Roy Robson
Gardeur
M.E.N.S.

Pierre Cardin
Brax
Hiltl

Greve
Schiesser

Falke
Burlington
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een Betere nachtrust  
Voor iedereen

elke ochtend lekker uitgerust wakker 

worden en energierijk aan de nieuwe 

dag beginnen. Dat wil iedereen, toch! Bij 

Beddenspecialist Jac nota in Dirkshorn 

zijn ze zich daar terdege van bewust en 

staat goed en gezond slapen hoog in het 

vaandel.

“Door slaapproducten van hoogwaardige mate-

rialen, jarenlange vakkennis en uitstekende ser-

vice kunnen wij een “goed slapen” garantie aan 

onze klanten geven”, vertelt mede-eigenaresse 

Danielle nota. “er wordt zorgvuldig geluisterd 

naar de klant en de tijd genomen voor een per-

soonlijk slaapadvies.” 

Bij Beddenspecialist Jac nota wordt gewerkt 

met vertrouwde merken als swissflex en hasena, 

maar ook het merk Ledorm, met natuurlijke ma-

terialen, vindt al heel wat jaren de weg naar veel 

tevreden klanten. “ontwikkelingen op het slaap-

gebied worden op de voet gevolgd door ons. zo 

kunnen wij de beste kwaliteit blijven leveren.” 

De slaapID tool

Danielle geeft aan dat de beddenwinkel écht 

onderscheidend is door de ‘slaapiD tool’, die 

zij kunnen hanteren als er meer informatie no-

dig is. “er zijn slechts 25 winkels in nederland 

die deze tool mogen aanbieden, waaronder 

wij. hiermee kunnen wij precies zien hoe onze 

klanten slapen. ze krijgen voor drie dagen een 

apparaatje mee naar huis dat alle slaapbewe-

gingen meet.”  

De manier van liggen en zelfs de temperatuur 

wordt gemeten. vaak komen er hele verrassende 

resultaten uit de metingen. “iemand denkt bij-

voorbeeld een buikslaper te zijn, maar blijkt in 

werkelijkheid maar tien minuten per nacht op 

zijn buik te slapen. Door al deze waardevolle 

informatie kunnen wij een perfect slaapadvies 

geven en een matras volledig op de klant af-

stemmen. hierdoor kunnen we iedereen voor-

zien van een betere nachtrust.”

compleet aanbod

De volledig vernieuwde winkel met een ruim 

assortiment aan bedtextiel maakt het aanbod 

voor de slaapkamer compleet. van dekbed tot 

dekbedovertrek, van kussen tot matras, u vindt 

het allemaal bij Beddenspecialist Jac nota in 

Dirkshorn, waar u voor de deur kunt parkeren 

en de koffie altijd klaar staat!

Meer informatie: www.jacnota.nl. 
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want juist in deze tijd fors investeren door au-

tobedrijf temme in anna paulowna te kopen en 

te verhuizen van ’t zand naar hollands Kroon…

Dát is ondernemersgeest pur sang. waarmee ge-

steld kan worden: op de gevel prijkt weliswaar 

de naam schaap, maar de wol is alleen van 

toepassing op de ‘zachte’, zeer klantvriendelijke, 

dienstverlening. want qua visie, kennis, uitvoe-

ring en daadkracht hebben deze ‘schapen’ de 

blik en het postuur van de winnaars van de 

savanne. oftewel: geen wol maar wapperende 

manen.

Toekomstperspectief

autovakmeester schaap laat zich niet van zijn 

doelen afleiden, zelfs niet als er economisch 

een gure wind opsteekt. ,,we zaten in ’t zand 

aan ons maximum qua groeimogelijkheden en 

AutoVAkmeester  
schAAP 

BLaat niet, maar BruLt aLs een Leeuw

autovakmeester schaap heeft de naam niet waargemaakt. althans niet in de letterlijke zin van het 

woord, want schapen volgen. Maar wie dit krachtige familiebedrijf beter kent is niet verbaasd over 

de ‘leeuwenmoed’ in coronatijd die aad en Monique schaap, hun zoon Kevin, zijn partner Joyce en 

nick Berbee als vertrouwd gezicht in de werkplaats hebben getoond. 
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wilden voor onze zoon en schoondochter een 

stap zetten naar nog meer toekomstperspec-

tief”, vertellen aad en monique. ,,De verhuizing 

hebben we voor hen, voor de lange termijn 

gedaan. al verwachten we wel snel een hogere 

omzet dan op de vorige plek. vooral omdat we 

nu op een absolute zichtlocatie zitten.”

Totaalpakket

Bij autovakmeester schaap kun je nu tientallen 

occasions overdekt bekijken. ook kun je er tan-

ken en er terecht voor onderhoud en reparatie 

van de camper. De basis is echter al tientallen 

jaren hetzelfde. ,,Bij ons is niemand een num-

mer, wij maken tijd voor een kopje koffie met 

onze klanten”, vertelt aad. 

,,Daarnaast draait alles om kwaliteit. wij be-

schikken over de nieuwste equipment en heb-

ben alleen eerste monteurs in dienst. en verdere 

versterking is op komst. Binnenkort hebben we 

vier absolute vakmannen in de werkplaats. Die 

kwaliteit betaalt zich voor de klant uit: wij geven 

op onderdelen en reparaties twee jaar garantie.”

overigens is het familiebedrijf niet helemaal weg 

uit ’t zand. De autowasstraat op bedrijventerrein 

Kolksluis blijft er gewoon doordraaien.  

www.schaapautomobielen.com

 o n D e r n e m e r s  f e D e r a t i e  s c h a g e n   9



Een bedrijfspand
kopen?

1   Je kunt tot maximaal € 1.000.000 lenen voor je bedrijfspand, 
afhankelijk van onder meer je omzet

2  Je lost iedere maand af en daar mag je 20 jaar over doen
3  Je krijgt altijd duidelijk te zien hoe de rente is opgebouwd 
4   Je kunt meer lenen als je een duurzaam bedrijfspand koopt
5  Je mag eerst een deel van je pand verhuren, als je dat wilt

Meer weten? Kom langs of kijk op snsbank.nl/zakelijk
Of bel ons voor een afspraak op 030 633 3000.

5 redenen om te kiezen voor een 
SNS Bedrijfshypotheek

Schagen, Nieuwstraat 37
Den Helder, Beatrixstraat 41-43
Heerhugowaard, Raadhuisplein 16



desinfectiestAtion bij 
sPAr nielsen
spar nielsen in ‘t Zand heeft een volautomatische reinigingsunit aangeschaft. 

“Zowel handen als winkelkarretjes worden hierdoor gedesinfecteerd om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, vertelt eigenaar age nielsen. 

“De zBclean2go+ werkt super eenvoudig en snel. Bovendien is het een milieuvriendelijke 

oplossing, omdat er geen papier meer nodig is. Én onze medewerkers kunnen klanten ‘gewoon’ 

in de winkel helpen, in plaats van dat ze steeds buiten de winkelwagens aan het reinigen zijn.” 

ZBclean2go+

De zBclean2go+ is een op een trolley gemonteerde handdesinfectie-unit. het is een volledig 

automatisch sanitair systeem dat een maximale desinfectie van de handen en de winkelwagen 

mogelijk maakt, zonder enig contact. “De klant duwt eerst de winkelwagen in de trolley en 

plaatst daarna de handen in de opening. De sensors benevelen de handen en de bovenkant 

van de winkelwagen en zorgen daarbij voor een grondige desinfectie.”

Deze contactloze hygiënische oplossing wordt volgens age zeer gewaardeerd door de klanten. 

“men maakt er veelvuldig gebruik van!” 

word jij de Volgende doc 
bewoner? 

Ben je op zoek naar een fijne plek om jouw bedrijf te vestigen? 

in regio schagen? 

op een locatie waar je in contact komt met andere ondernemers en zo je netwerk vergroot? 

een locatie waar er voor jou mogelijkheden zijn om door te groeien?

wellicht verwelkomen wij jou dan binnenkort als onze volgende Doc bewoner! 

Binnen De ondernemerscentrale bieden wij diverse mogelijkheden voor zowel de startende 

als de doorgewinterde ondernemer. zo kun je naast een kantoor-/bedrijfsruimte huren ook 

bij ons vergaderen, een training of event organiseren en bij ons flexwerken.

beschikbare kantoor-/bedrijfsruimtes
Ben je benieuwd welke ruimtes er nog beschikbaar zijn op onze locatie? vraag een be-

zichtiging aan en wij leiden je rond! 

De beschikbare ruimtes variëren van 15 m² tot 500 m². 

Diverse ondernemers uit verschillende sectoren hebben zich al gevestigd. van fotografie, 

kunst, coaching, tekstschrijver tot aan pedicure, masseuse, administratief kantoor, binnen 

Doc is er plek voor elke ondernemer! 

wil je een compleet overzicht ontvangen van de beschikbare ruimtes, oppervlakten en 

huurprijzen? vraag dan onze digitale brochure aan.

#Wistjedat een kantoor-/bedrijfsruimte voor jou 24/7 
toegankelijk is? 
Flexwerken: 
wil jij bouwen aan je netwerk, verder groeien met jouw bedrijf en een mooie opstart 

maken naar een eigen bedrijfsruimte? maak dan gebruik van onze flexwerkplekken. De 

flexplekken zijn flexibel te huren op onze locatie. Je kunt ervoor kiezen om per dagdeel, 

hele dag of per maand te huren. 

plan vrijblijvend een proef dag bij ons in om sfeer te proeven op de locatie!

De Ondernemerscentrale contact via:

Oostwal 2 Melissa Keetman

1747 eZ Tuitjenhorn  06-13354086

www.deondernemerscentrale.nl  Melissa@deondernemerscentrale.nl

is onderdeel van:

ABS De Lange is er 
voor u en uw auto,
caravan en camper.

Ruitreparatie en vervanging
Spot reparatie

Gratis vervangend vervoer
Vier jaar garantie op reparatie

Overname van fabrieksgarantie
Schadeherstel voor alle verzekerings- en

Leasemaatschappijen
Ook voor al uw WA-schades een scherpe prijs

Wij adviseren u bij het melden van de schade
en handelen uw schade direct af met de 

verzekeringsmaatschappij

De Fok 14   •  1742 PD  Schagen
Tel. (0224) 21 34 41  •  info@absdelange.nl 

www.absdelange.nl
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“in de beginjaren werkte ik nog vanuit het tuin-

centrum van mijn ouders. ik hield midden in 

een nieuwbouwwijk meerdere parkeerplaatsen 

bezet met mijn oude witte busje en aanhang-

wagen. Daar moest een natuurlijk een oplossing 

voor komen en dat resulteerde in 2009 in een 

eigen loods en woonhuis op het industrieter-

rein oudevaart in warmenhuizen”, vertelt Koen. 

inmiddels heeft het oude vertrouwde witte busje 

plaats gemaakt voor opvallende en professio-

nele knalrode bedrijfswagens. niet te missen in 

warmenhuizen en omgeving!

Zowel particulier als bedrijf

rood groenservice verzorgt in overleg met de 

klant alles op het gebied van tuinen. van ont-

werp, tot aanleg en het onderhoud daarvan. er 

wordt gewerkt met een jong en gedreven team 

van enthousiaste tuinspecialisten. “ons klan-

tenbestand bestaat zowel uit particulieren als 

bedrijven. een kleine greep uit onze werkzaam-

heden: bestratingswerkzaamheden, schuttingen 

plaatsen, funderingen uitgraven, riolering aan-

leggen, beplantingswerkzaamheden, aanleggen 

beschoeiing, aanleg gazon en het snoeien en 

kappen van bomen.” 

Daarnaast kan men voor alle graaf- en grond-

werkzaamheden ook bij rood groenservice 

terecht. Bovendien hebben ze sinds kort een 

eigen zand- en gronddepot.  

Totaal tuinaannemer

inmiddels kenmerkt rood groenservice zich ook 

als ‘uw totaal tuinaannemer’. “wanneer iemand 

een wens heeft voor een (nieuwe) tuin, kom ik 

graag even langs aan huis of op het bedrijf. 

in een vrijblijvend gesprek worden alle wensen 

geïnventariseerd en de mogelijkheden bekeken. 

samen met de klant worden creatieve oplossin-

gen en plannen voor de tuin bedacht. een goed 

ontwerp met goed overleg is de basis voor een 

goede uitvoering en zo krijgt men ook echt wat 

wordt verwacht.”

rood groenservice werkt uitsluitend met hoog-

waardige materialen en goede constructies. 

hierdoor wordt kwaliteit en duurzaamheid ge-

waarborgd. naast een volledig ontwerp richt het 

bedrijf zich ook op renovaties en bestratings- of 

beplantingsplannen. “met een herinrichting en 

aanvullingen aan een bestaande tuin kan er 

een volledig nieuwe sfeer ontstaan en ziet alles 

er weer als nieuw uit. Door de kleinschaligheid 

van ons bedrijf krijgt de klant veel persoonlijke 

aandacht en loopt het contact veelal met één 

en dezelfde persoon.”

Onderhoud

Bij rood groenservice is kwaliteit het uitgangs-

punt. ook na de aanleg van de tuin, blijft Koen 

met zijn team graag betrokken bij het onder-

houd. “Bij een goed verzorgde tuin komt veel 

kijken, zoals snoeien, maaien of het knippen van 

de heg, onkruid verwijderen, verticuteren van het 

gazon, verhelpen van plantziektes etc. De on-

derhoudswerkzaamheden kunnen variëren van 

wekelijks tot één keer per jaar. Dit gaat altijd in 

overleg met de klant”, aldus Koen.

Meer informatie:  
www.roodgroenservice.nl

rood groenserVice 
expert in tuinen
na jaren op de zaterdag en in vakanties bij zijn ouders op het tuincentrum/hove-

niersbedrijf Rubra te hebben gewerkt en doordeweeks in dienst te zijn geweest bij 

een hovenier in Warmenhuizen, zette Koen Rood samen met z’n partner Kim grootjes 

in 2006 de stap naar zijn eigen hoveniersbedrijf Rood groenservice.
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ELKE ZONDAG OPEN!

Witte Paal 241, Schagen, T: 0224 227357
                  OPEN: DI T/M VRĲ 10.00-17.30, ZAT 10.00-17.00 UUR

          ZONDAG OPEN 11.00-16.00 UUR. MAANDAG: GESLOTEN

www.atmwooncenterschagen.nl

TOTALE  MAGAZIJN

LEEGVERKOOP

BOXSPRINGS
ALLES DIRECT AF 

TE HALEN / 

MEENEEM PRIJZEN

meer dan 

150 boxspring 

direct uit voorraad 

tegen de laagste 

prijs garantie.



Bij Zeeman Reclamegroep staat een 

bijzondere digitale pers in het pand: de 

Ricoh Pro c7100sX. hiermee wordt ‘di-

gital printing’ naar the next level getild! 

Doordat dit zwaargewicht een vijfde kleur-

station aankan, kan Zeeman gave effecten 

toevoegen aan uw drukwerk. 

“wij kunnen bijvoorbeeld een transparante 

vernislaag toevoegen om ontwerp elementen 

te accentueren. Daarnaast is het mogelijk om 

wit rechtstreeks op gekleurde media te drukken, 

waardoor het nog meer opvalt! zo hebben we 

voor restaurant nozems een menukaart ge-

maakt, waar we met witte toner op bruin papier 

hebben gewerkt wat een prachtig effect geeft”, 

vertelt mede-eigenaar Jeroen. ook kan de ricoh 

pro c7100sx direct een laklaag aanbrengen op 

bijvoorbeeld een visitekaartje. Deze glanslaag is 

een mooie manier om u te onderscheiden en is 

al mogelijk vanaf hele kleine oplages!

Veelzijdig teamlid

zeeman reclamegroep staat bekend om hun 

creativiteit en ‘out-of-the-box’ denken op het 

gebied van reclame diensten, waaronder vorm-

geving en drukwerk. De ricoh pro c7100sx is 

hierbij een waardevol teamlid volgens Jeroen: 

“De toepassingsmogelijkheden worden eigenlijk 

alleen beperkt door de grenzen van ons voorstel-

lingsvermogen en die is behoorlijk omvangrijk!” 

Daarnaast behaalt de drukpers printsnelheden 

tot 90 pagina’s per minuut. Door het slimme 

vloeistofkoelsysteem kan er langer en zonder 

onderbrekingen geproduceerd worden. “Deze ef-

ficiënte en snelle manier van printen is ontzet-

tend prettig voor onze klanten. hierdoor kunnen 

wij snel én met hoge kwaliteit leveren”.

Mens- en milieuvriendelijk

Jeroen geeft aan dat de keuze voor de ricoh 

ook een mens- en milieuvriendelijke keuze is. 

“De ricoh heeft bijvoorbeeld een zeer zuinig 

energieverbruik. Daarnaast zijn er bij het prin-

ten geen ‘vluchtige organische stoffen’ (volatile 

organic substances, vos) nodig. 

verder is de drukpers heel goed te ontinkten, 

waardoor het drukwerk te recyclen is als het 

wordt aangeboden bij het oudpapier. een aantal 

duurzame voordelen die helpen bij het vermin-

deren van onze ecologische voetafdruk, iets dat 

we ook ontzettend belangrijk vinden bij zeeman.”  

meer in formatie:
www.zeemanreclamegroep.nl

digitAle Pers
met onBeperKte mogeLiJKheDen
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om mede-ondernemers ook te beschermen 

tegen die ellende, geven de heren enkele be-

langrijke tips omtrent verzekeringen. herman: 

“verzekeringen zijn altijd ‘weggegooid geld’. 

totdat je ze nodig hebt, dan is het geen over-

bodige luxe en scheelt het, mits je het goed 

geregeld hebt, een hoop zorgen! maar ook het 

juiste advies van de verzekeringsadviseur is op 

het moment als je hele leven op z’n kop staat, 

ontzettend van belang.” 

Panden weggevaagd

De brand trof beide bedrijven laat in de 

avond. ronald en zijn vrouw rita werden ver-

rast door een melding van hun inbraakalarm. 

“gewapend met hond gingen we naar de zaak. 

toen we op de provinciale weg de donkere 

rookpluimen zagen, wisten we eigenlijk al ge-

noeg.” enkele tellen later stond het echtpaar 

tegenover hun ooit zo prachtige showroom. 

“De brandweer was al met man en macht 

bezig met blussen, omdat ze toevallig die 

avond vlakbij een oefening hadden. Doordat 

er windkracht 7 stond, waren de panden niet 

meer te redden. het was nu van belang om de 

omliggende bedrijven veilig te stellen. Dat is 

gelukt, maar onze bedrijven waren zo goed als 

weggevaagd!” 

Buurman ondernemer herman was ook al snel 

ter plaatse. “het was een vreselijk aanzicht en 

het voelde alsof we in een slechte film waren 

beland. toch bleven we er nuchter onder en 

gingen we meteen in de overlevingsmodus. 

rond middernacht zaten we al met de salvage 

om tafel, die de eerste hulp verleend na een 

brand, storm- of waterschade.” 

geen overhaaste beslissingen maken

tijdens dit gesprek kwamen een aantal be-

langrijke zaken naar voren. ronald: “zij gaven 

ons de tip om de eerste drie dagen geen 

belangrijke beslissingen te nemen. Dé gouden 

tip in dit geval, als je het ons vraagt! Je leeft 

die dagen nog in een roes en kan niet helder 

nadenken, na drie dagen gaat dat beter. 

Daarnaast adviseerde de salvage, vanwege de 

omvang van deze brand, een contra expertise 

in de hand te nemen. ze gaven een aantal 

betrouwbare namen en ze waarschuwden ons 

voor louche partijen die zichzelf contra ex-

perts noemen. achteraf goed, want ‘s ochtends 

hadden we al diverse aanbiedingen van deze 

zogenaamde ‘bedrijven’ in de mailbox.” 

contra expertise en hulp van naasten

zonder dat ronald en herman het van elkaar 

wisten, hadden ze voor dezelfde contra expert 

gekozen. herman: “Dit was hBs expertise, 

een ontzettend prettig bedrijf dat op elke tak 

van sport, van bedrijfsschade tot inventaris, 

Op 10 februari vernietigde een enorme brand de panden van Van slageren Keukens & 

Interieur en Boersen BikeTotaal. De eigenaren, resp. Ronald van slageren en herman van 

der Vliet, zagen hun levenswerk in vlammen opgaan. Vanaf dat moment leek hun leven 

wel een achtbaan. “gelukkig waren we allebei goed verzekerd, anders is de kans groot 

dat je na zo’n omvangrijke brand als deze failliet gaat. Dat is ons bespaard gebleven”, 

vertelt Ronald.

Verzekeringen: 
geen overBoDige Luxe
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een expert heeft zitten. Deze knowhow is voor 

ons enorm van belang geweest. Bovendien 

behartigden zij onze belangen en hielden ze 

contact met de verzekering. Dat werkt erg 

prettig, als je hoofd bomvol zit met alles wat 

je moet regelen. allebei hadden wij namelijk 

als prioriteit onze klanten zo snel mogelijk - 

binnen twee dagen - op de hoogte te brengen 

over de stand van zaken en binnen no-time 

weer te draaien in een ander pand.” 

mede door de hulp van mede-ondernemers, 

medewerkers, familie, vrienden en het begrip 

van de klanten, waren zowel van slageren als 

Boersen weer binnen een week bereikbaar en 

niet veel later weer up-and-running. “uiter-

aard was dit ook mogelijk omdat we goed 

verzekerd waren, alles up-to-date hadden, 

onze administratie (grotendeels) in de cloud 

hadden én onze keuringen op orde hadden”, 

laat ronald weten. 

Keuringen up-to-date

vooral de keuringen up-to-date houden is vol-

gens de heren van zeer groot belang. herman: 

“nen-keuringen voor elektrische installaties, 

maar ook de keuringen voor machines en 

apparaten moeten gewoon met regelmaat 

gedaan worden. Deze laten namelijk zien dat 

een brand niet is aangewakkerd vanwege 

falend materieel. in ons specifieke geval kon 

de verzekering heel veel uitsluiten, maar ze 

hebben nooit kunnen achterhalen waar de 

brand nu eigenlijk precies is ontstaan. 

het vuur is maar liefst 1100 graden geweest, 

dus alles is letterlijk weggevaagd. maar door-

dat we konden aantonen dat ons materieel 

in orde was, kon de verzekering uitsluiten dat 

het door onze ‘eigen schuld’ is ontstaan en 

werd het verzekerd bedrag uitgekeerd. ik hoef 

niet uit te leggen wat er gebeurt als je geen 

recente keuringen kunt aantonen...” 

heropening

De heren zijn inmiddels zo’n 8 maanden 

verder en wikkelen nu het laatste gedeelte 

van de bedrijfsschade af. ronald: “het is een 

heel karwei om alles te kunnen overleggen 

op papier. van inventaris tot inkooporders en 

van offertes tot de gehele administratie. Lang 

leve de cloud! maar door die enorme puzzel 

duurt het maanden voordat alles netjes is 

afgehandeld.”  

in de tussentijd hebben de ondernemers niet 

alleen samen met hun teams de zaken draai-

ende gehouden, ze waren ook vastbesloten om 

weer terug te keren naar hun oude, vertrouwde 

plekje op de witte paal. “Dat besluit werd al 

direct na de brand gemaakt en nog geen week 

daarna zaten we met de architect om tafel. 

rond mei 2021 zullen we de deuren van onze 

nieuwe panden openen!”, besluit ronald trots. 

Meer info: vanslageren.com en boersen-
schagen.biketotaal.nl. 
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het coronavirus houdt ons allen nog bezig, zo-

wel particulier als bedrijf. soms wordt je corona-

moe, maar het is toch verstandig te luisteren 

naar de adviezen die de regering geeft. zeker 

zolang er geen vaccin beschikbaar is. Door de 

onzekerheid m.b.t. tot deze crisis, heeft het 

bestuur van de ofs besloten de algemene Le-

denvergadering en de netwerkbijeenkomst met 

de verkiezing van de ondernemer van het Jaar 

niet door te laten gaan.

Woningproblematiek

op 3 juli j.l. hebben we als bestuur, samen met 

wethouder Jelle Beemsterboer een gesprek 

gehad met gedeputeerde c.Loggen over de 

woningproblematiek in de gemeente schagen. 

in het gesprek bleek dat de heer Loggen het 

probleem serieus neemt, maar dat hij in de pro-

vincie te maken heeft met politieke partijen die 

niet bereid zijn hier medewerking aan te geven. 

toch hebben we het idee dat door de druk van 

de gemeente schagen en de ofs er wat bewe-

ging begint te komen bij de politiek in haarlem.

Regionale energie strategie

De provincie en de gemeente schagen zijn bezig 

met de z.g. regionale energie strategie (res). 

Dit in het verlengde van de Landelijke overheid 

die als beleid heeft het energiegebruik terug te 

dringen.

Dit moet o.a. gebeuren met windmolens en zon-

nepanelen op daken, met name op daken van 

bedrijfsgebouwen. het probleem is dat Liander 

als netwerkbeheerder het terugleveren aan 

het net van stroom niet aan kan. eén van de 

opties is de energie die bedrijven over hebben 

te leveren aan collega-bedrijven op hetzelfde 

industrieterrein.

wij hebben als ofs-bestuur een brief geschre-

ven naar Liander om dit probleem met hen 

te bespreken. hier heeft Liander vrij snel op 

gereageerd met het verzoek een afspraak met 

het bestuur en een aantal vertegenwoordigers 

te regelen. wij gaan dit gesprek uiteraard aan.

Behoefteraming industrieterreinen

Binnenkort wordt er regionale Behoefteraming 

voor bedrijventerreinen gestart. hiervoor wordt 

een opdracht gegeven aan Buro Buck om de 

behoefte naar nieuwe industrieterreinen te 

onderzoeken. De gemeente heeft toegezegd de 

ofs hierbij te betrekken.

De gemeente is bezig met een z.g. omgevings-

plan, waarin oude en kleine omgevingsplannen 

uit het verleden worden opgenomen. zodra hier 

iets meer over bekend is brengen wij u op de 

hoogte.

Kortom, er staan de komende tijd weer veel 

zaken op de agenda.

hans Bouterse    

coronAcrisis
We leven op dit moment in een heftige tijd. De coronacrisis raakt ons persoonlijk 

en zakelijk. We voelen ons beperkt in ons dagelijks leven, onder andere door de 1.5 

meter-afstand maatregel. het virus is nog lang niet onder controle en de gevolgen 
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“ De ruimte, goede ontsluiting, 
concurrerende prijzen en 
centrale ligging in het 
Noord-Hollandse teelt-
gebied! Daarom hebben wij 
gekozen voor vestiging op 
Bedrijvenpark Breekland.” 

Niels Boekel, directeur groente-
groothandel A.N. Boekel Waarland

ruim opgezette planinrichting

centrale ligging in regio Alkmaar

innovatieve bedrijven

gezamenlijk parkmanagement

veel water en groen

de ideale locatie       WWW.BREEKLAND.NL



Witte Paal 343 1742 LE Schagen https://pp.nl info@aut.pp.nl +31 (224) 216-806

De juiste weg voor
ICT oplossingen

Dienstverlening
Snelle response
Netwerkbeheer
WiFi oplossingen
Beveiliging
"Antivirus"
Cloud diensten
- telefonie(VoIP)

- backup
- e-mail

Werkstations
Servers
Printers


