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Taxeren in de 
vergrotende trap
Als ondernemer heb je soms een taxatie nodig van je 
bedrijfspand. Voor het opstellen van een jaarrekening of 
balans bijvoorbeeld. Maar ook bij strategische beslissingen 
als een voorgenomen overname of herfinanciering. Je hebt 
dan baat bij een grondig taxatierapport.

Naast de aan- en verkoop en aan- en verhuur van 

bedrijfsonroerendgoed zijn we gespecialiseerd in het taxeren van 

bedrijfspanden. Hiervoor zijn we aangesloten bij TMI: het Taxatie 

Management Instituut. Met de TMI-licentie in onze achterzak 

en de software van vastgoedmanagementsysteem fluX als ons 

belangrijkste gereedschap, zorgen we voor geavanceerde taxaties 

en sterk onderbouwde taxatierapporten.

De juiste feiten           

Een gedetailleerd taxatierapport helpt je om als ondernemer 

strategische beslissingen te nemen op basis van de juiste feiten. 

De fluX-rekenmodellen houden bijvoorbeeld rekening met de 

invloed van de verwachte inflatie met behoeve tot de markthuur 

en de verwachte onderhoudskosten in de toekomst. Dat verkleint 

de kans op correcties achteraf (en eventuele nadelige, financiële 

consequenties). 

Zijn we uniek met onze TMI-licentie? Nee. Maar vanzelfsprekend is 

het in onze branche allerminst. We investeren erin om onze rol als 

‘Register Makelaar/Taxateur’ in bedrijfsonroerendgoed nog verder 

te benadrukken. Wil je meer weten? Onze taxateurs staan je graag 

te woord.

Steeds meer inbraakmeldsystemen (alarmsystemen) en 
brandmeldsystemen zijn aangesloten op een meldkamer. 
Maar wat te doen als je alarmsysteem nog communiceert 
via een ISDN-30-lijn, die op het punt staat te verdwijnen?

Bij veel verzekeringsmaatschappijen is een vlekkeloze 

alarmdoormelding vaak van invloed op de schadedekking. Het 

is dus belangrijk dat inbraak- en brandmeldingen probleemloos 

verlopen. In dat kader is het goed om te weten dat ISDN-30-lijnen 

na 31 maart 2022 definitief vervallen. Vooruitlopend daarop zetten 

verschillende meldkamers al eerder hun diensten via ISDN stop. 

Ook het melden via een analoge lijn is in de meeste gevallen niet 

meer mogelijk. Kortom: de hoogste tijd om in actie te komen en de 

verbinding met de meldkamer toekomstbestendig te maken.

Alternatief: 4G alarmoverdrager

Een goed alternatief voor ISDN en analoog is een 4G 

alarmoverdrager. Deze verstuurt alarmmeldingen naar 

de meldkamer via het mobiele netwerk. Een betrouwbare, 

bedrijfszekere en toekomstbestendige oplossing! Bovendien zijn 

de installatiekosten beperkt, onder andere doordat er geen aanleg 

van bekabeling nodig is.

Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over je 

meldkamerverbinding? Of over de betrouwbaarheid van je huidige 

alarmsysteem? We praten je graag bij.

Bedrijfsmakelaar / taxateur

Onno Ernst

Van der Krabben Bedrijfsmakelaars

0412 – 63 29 28

www.krabben.nl Installateur

Roderik van Heerbeek

Van den Broek Systemen

0412 – 64 34 00

www.vandenbroek-oss.nl

}
Houd je alarmsystemen in 
de lucht!
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Kei scherp merk
Recent deponeerde ik voor een herenkapsalon in Oss 
het merk Kei Scherp, voor kappersdiensten, kleding en 
cosmetica in de Benelux. Dankzij deze merkregistratie kan 
Kei Scherp nu optreden tegen namaak en misbruik van het 
merk, bijvoorbeeld tegen namen die hier verwarrend veel 
op lijken en eveneens handelen in kleding, cosmetica en 
kappersdiensten (in de Benelux).

Om geregistreerd te kunnen worden, moet een merk wel 

onderscheidend zijn. Als het merkenbureau van mening is dat 

een naam onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, heeft het 

de bevoegdheid deze naam te weigeren voor registratie, iets wat 

toch nog heel wat merken overkomt. Gelukkig bleek Kei Scherp een 

onderscheidende, fantasievolle naam en was de registratie snel 

geregeld.

Merkinbreuk stoppen

Een beschrijvende naam voor je product heeft als voordeel dat 

het voor je klant meteen duidelijk is. Een nadeel kan zijn dat je je 

concurrent niet kan verbieden om deze naam ook te gebruiken 

(als je je merk niet hebt geregistreerd). In het geval van Kei Scherp: 

wij bewaken die naam. Zodra een andere partij in de Benelux een 

naam indient die er verwarrend veel op lijkt, krijgt de merkhouder 

een bewakingsbericht en kunnen we mogelijke merkinbreuk snel 

stoppen.

Sta sterk met een geregistreerd merk!

Er staat een nieuwe wet voor consumentenkooprecht klaar. 
Op 1 januari 2022 treedt deze in werking en worden de 
nieuwe bepalingen op het gebied van (non-)conformiteit 
en commerciële garanties van kracht. Verkoop je 
producten aan consumenten? Pas dan op tijd je algemene 
voorwaarden, overeenkomsten en bestelprocessen aan.

Met de wet wil men de nationale consumentenbeschermings-

regimes in verschillende EU-landen gelijktrekken. Hierdoor moet de 

handel door bedrijven aan consumenten in de hele EU makkelijker 

worden.

Conformiteit

Conformiteit betekent dat het product geschikt dient te zijn voor 

normaal gebruik en de gerechtvaardigde verwachtingen van 

de consument, alsmede zal het product die kenmerken moeten 

bezitten die een consument gezien de daarvoor gemaakte reclame 

mag verwachten. Uitzonderingen daarop zijn van toepassing, 

wanneer:

-  De verkoper niet bekend was/hoefde te zijn met de betreffende 

reclame

-  De reclame de consument bij het sluiten van de overeenkomst 

niet heeft beïnvloed

- De verkoper de consument er uitdrukkelijk op heeft gewezen 

dat wordt afgeweken van de reclame-uiting (en de consument 

dit uitdrukkelijk heeft aanvaard).

Commerciële garantie

Ook de garantiewetgeving wordt aangescherpt. Geeft een reclame-

uiting gunstigere voorwaarden dan het garantiebewijs? Dan zijn de 

gunstigere reclamevoorwaarden bindend. Belangrijk is verder de 

verlenging van de non-conformiteitseis: die gaat van zes maanden 

naar één jaar. Dat betekent dat als een verkocht product binnen 

één jaar na levering een gebrek vertoont (en dit non-conform is), de 

opheffing voor rekening/risico komt van de verkoper.

Merkenadviseur

Pierre Konings

Konings Trademarks

06 – 53 32 55 35

www.koningstrademarks.nl Advocaat

Peter Roosendaal

TEN Advocaten

0412 – 61 44 43

www.tenadvocaten.nl

}
Nieuwe wetgeving voor 
consumentenkoop
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