COLUMN
PLUS ÉÉN OPLEIDINGEN:
SAFETY FIRST
Door de toegenomen bewustwording van Arbo
gerelateerde opleidingen en het juiste gebruik
van goede veiligheidsmiddelen op de werkvloer
(in het kader van Veiligheid, Gezondheid en
Milieu) bij het bedrijfsleven, is er een belangrijke
taak weggelegd voor goede opleiders op het
gebied van Veiligheid en Techniek. Rebecca
Verhage en Bram van Nunen hebben onlangs
Plus één Opleidingen overgenomen. Het
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Middelburgse bedrijf is een ervaren specialist
op het gebied van opleidingen in Veiligheid en Techniek, actief in de (petrochemische) industrie,
scheepsbouw, klein metaal en het MKB. Zo moet BHV ieder jaar opnieuw gevolgd worden.
Plus één Opleidingen verzorgt een breed pallet Arbo en Technisch gerelateerde opleidingen,
zoals VCA, Gasmeten, Veilig werken met een heftruck en de cursus Ademlucht.
“Deze opleidingen zijn altijd belangrijk, crisis of geen crisis. De Nederlandse en Europese
regelgeving op het gebied van veiligheid in de havens is de laatste jaren flink aangescherpt.
Elke werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, niet alleen voor zijn
medewerkers maar ook voor eventuele bezoekers. Er is een toenemende behoefte aan goede
opleidingen bij diverse industriële en scheepvaartgerelateerde bedrijven in Zeeland”,
aldus Rebecca Verhage. info@pluseenopleidingen.nl ; www.pluseenopleidingen.nl

ENERGIEKE REGIO, HET PROJECT DAT U HELPT
TE VERDIENEN AAN DUURZAAMHEID
Energieke Regio is in 2012 ontstaan als lokaal particulier initiatief, in samenwerking met de
gemeente Goeree-Overflakkee en de lokale Rabobank. De missie van Stichting Energieke Regio
is: “…. het gebouwgebonden energieverbruik beperken en het decentraal duurzaam opwekken
van energie stimuleren.” In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Rabobank Nederland, Stichting Meer Met Minder, Stichting Natuur & Milieu en de provinciale
Natuur & Milieufederaties zal Energieke Regio de komende jaren naar 100 Nederlandse regio’s
uitgerold gaan worden. U kunt het promotiefilmpje bekijken via http://www.energiekeregio.
nl/nieuws/index.html. De eerste stap die u kunt zetten op weg naar het verdienen aan duurzaamheid is het door ons laten opstellen van een energiek 3P-profiel van uw bedrijf.
Wij bekijken samen met u uw bedrijfsgebouw(en). Aan de hand van 66 vragen ontstaat een
duidelijk beeld van de huidige (energie)situatie (nulmeting) en de mogelijke richtingen die
het onderzoeken waard zijn om te komen tot energiebesparing (Profit), verbetering van het
binnencomfort (People) en het zelf duurzaam energie opwekken (Planet). De kosten voor het
opstellen van het energiek 3P-profiel bedragen 400 euro exclusief btw. Dit profiel levert een
overzichtelijk rapport op en is het startpunt voor het realiseren van mogelijke verbeterpunten
die zijn vastgesteld. Vervolgens hebben wij voor bedrijven uitvoerige scans ter beschikking.
Neem voor informatie contact op met Peter Koelemij via pkoelemij@energiekeregio.nl

KOZIJNEN EN BUITENLEVEN
“Service en vakmanschap tegen een scherpe prijs staan centraal bij
VT Hulst en voor iedere klus heb ik de beschikking over een uitstekend montageteam”, aldus eigenaar en vast contactpersoon Erik van
Tatenhove van VT Hulst. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in levering
en montage van kozijnen, horren, garagedeuren en voordeuren;
en tevens specialist in het buitenleven: overkappingen, zonwering,
glaswanden en glazendeuren. VT Hulst is actief in nieuwbouw,
verbouw en renovatie; ondersteund door de modernste technieken en
materieel. “Ik heb in de afgelopen 25 jaar meegewerkt aan diverse
Erik van Tatenhove
projecten in Zeeland. Met mijn eigen bedrijf had ik meteen een grote
van VT Hulst.
opdracht: voor een renovatieproject van een groot pand in Hulst heb
ik 42 kozijnen en een garagedeur geleverd en gemonteerd. Na ondertussen 16 maanden heb ik een
vijftigtal werken gerealiseerd met zeer tevreden klanten. De nieuwbouw zit in een dip, maar voor
renovatie- of verbouwingswerkzaamheden zijn er juist kansen op de woningmarkt. Mensen willen
hun huis graag onderhoudsarm maken en aan de huidige energie en prestatie normen aanpassen,
met bijvoorbeeld nieuwe kozijnen en dubbel of triple glas.” www.vthulst.nl

EIGENDOMSVOORBEHOUD
EN HET RECHT VAN RECLAME
In de insolventiepraktijk komen vele verbintenisrechtelijke zaken bij elkaar. Wat niet goed
geregeld werd voor het faillissement wordt dan
vaak door de curator aangepakt. Het is nu eenmaal de taak van de curator om toe te zien dat de zaken naar
behoren worden afgewikkeld. Schuldeisers hebben wel eens
het gevoel dat ze er niet aan te pas komen, maar vaak kan de
curator niet anders als, bijvoorbeeld, de algemene voorwaarden niet goed zijn overeengekomen.
Mooi geformuleerde voorwaarden blijken dan niets waard te
zijn, zoals bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud op nog
niet betaalde goederen. En dan nog: als er meer van dezelfde
soort goederen wordt aangetroffen, ook geleverd door een
andere leverancier, dan is er al gauw sprake van vermenging
waardoor die niet meer uit elkaar te halen zijn. De Hoge
Raad heeft zich al eens over die vraag gebogen en bepaald
dat dan de eigendom niet is vast te stellen en dus de goederen niet aan de ene leverancier kunnen worden toegewezen.
Soms zijn er vanuit de redelijkheid nog wel oplossingen te
bedenken maar dit is toch nu de stand van zaken.
Wat heel vaak niet aangevoerd wordt is het recht van reclame. Volgens dat recht heb je in beginsel recht op teruggave van de niet betaalde goederen, mits je dat eist binnen
een bepaalde korte tijd. Dat is in de wet verankerd en hoef je
dus niet apart overeen te komen. De goederen moeten nog
wel in dezelfde staat zijn, dus niet bewerkt en natuurlijk ook
hier weer niet vermengd. Maar het is niet bij voorbaat kansloos als op dit recht een beroep wordt gedaan en aan de
eisen van de art.39 e.v. van boek 7 BW is voldaan.
Wil de curator daar dan toch niet op ingaan, terwijl dus wel
aan die eisen is voldaan, dan kan hij teruggave alleen nog
tegen gaan door de koopsom te betalen (of een schikking te
treffen). Eigenlijk is dit recht best een sterk recht en is het
vreemd dat het toch weinig wordt opgevoerd. Het moet wel
gaan om recent geleverde goederen, maar dat is bijvoorbeeld
bij winkels al gauw het geval, zoals wij net weer hebben
ervaren. Toegegeven, het vermengingsargument pakt ook
dan vaak gunstig uit voor de boedel, maar toch… wellicht
een punt om te onthouden mocht u c.q. uw bedrijf als
schuldeiser in zo’n situatie terecht komen.
Bij recent geleverde ( roerende) goederen kan het geen
kwaad op dit recht een beroep te doen en dus niet alleen
maar naar de algemene voorwaarden te kijken.
In deze column is geen plaats voor een uitvoerige behandeling van rechtsfiguren. Er is meer te zeggen over eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame. We beperken ons hier
zeer, maar als u meer wilt weten dan adviseren wij u graag. «

MARTIN HUISMAN
Huisman Advocaten Goes
www.huismanadvocaten.nl
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