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Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke
wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van
verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over (een van)
de onderwerpen? Wij horen graag van u!

Welkom bij Dircken & Partners
Helder en eerlijk advies van professionals met ervaring en gedegen
vakkennis. Daarvoor kunt u terecht bij Dircken & Partners. Door de
jarenlange verbondenheid met Noord Brabant hebben wij een vertrouwde
naam voor de particulier, de zelfstandig ondernemer en het Midden en
Kleinbedrijf. Wij combineren ruime ervaring in persoonlijke advisering en
begeleiding met actuele kennis van het aanbod van verschillende
aanbieders. Dat maakt ons kantoor ook voor u hét adres voor uw
verzekerings en financieringsvraagstukken.

Tip van Tim
Tim Dircken is onder andere gespecialiseerd in het verzorgen van
bedrijfsadministraties, belastingaangiftes inkomstenbelasting en het
geven van fiscale adviezen.
Moderniseren administratie
Een schoenendoos vol met de administratie van het afgelopen kwartaal.
Dit klinkt wellicht ouderwets, maar het gebeurt nog steeds. Een
ondernemer verzamelt alle paperassen en levert deze fysiek in bij zijn
boekhouder of accountant.
Terwijl steeds meer processen om ons heen gedigitaliseerd zijn, blijft de
administratie vaak achter. En dat is zonde. Een gedigitaliseerde
administratie heeft namelijk vele voordelen, zoals:
 het terugzoeken van facturen is makkelijker
 bij iedere in of verkooptransactie is de bijbehorende factuur meteen
beschikbaar in de boekhouding
 de processen gaan sneller en met meer regelmaat zodat de administratie
altijd meer up to date is
 de accountant hoeft minder werkzaamheden te verrichten omdat een
deel van het proces gedigitaliseerd is en dat scheelt u in de kosten
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om uw administratie te
digitaliseren en hiermee kosten te besparen? Neem dan gerust contact

met me op om de mogelijkheden te bespreken.
Tim Dircken

Waar gehakt wordt, vallen spaanders
Heeft u (ver)bouwplannen? Een spannend vooruitzicht waarbij u
zorgvuldig te werk wilt gaan. Maar bij elk bouwproject gaat wel eens iets
mis. Denk aan een flinke storm die schade aan het bouwwerk veroorzaakt
of een nachtelijke inbraak waarbij werkmateriaal is gestolen. Voor schade
ontstaan tijdens de bouw is er de Construction All Riskverzekering (CAR
verzekering). Verzekerd zijn alle bij de bouw betrokken partijen zoals
(onder)aannemers, installateurs, leveranciers en natuurlijk uzelf als
opdrachtgever. U kunt kiezen welke risico’s u wilt afdekken. Bijvoorbeeld
schade aan:
 het te bouwen pand zelf
 bouwmaterialen
 steigers, gereedschappen en bouwketen
 uw eigendommen
Ook schade tijdens transport van onderdelen en aansprakelijkheid zijn
mee te verzekeren.
Vaak sluiten aannemers en bouwbedrijven deze verzekering af naast hun
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Check voor de bouw begint hoe uw
aannemer dit geregeld heeft. Neemt u liever het zekere voor het
onzekere? Sluit zelf een CARverzekering af. U weet dan precies welke
risico’s gedekt zijn en dat de premie betaald is. En bij schade heeft u de
regie in handen. Meer weten? Bel ons voor meer informatie.

Bescherm uw oren bij werken in lawaai
‘Slecht horen als gevolg van lawaai behoort tot de meest voorkomende
beroepsziekten.’ (Bron: Arboportaal Rijksoverheid) Werkt u in een
omgeving waar veel lawaai is? Dan is gehoorbescherming
verstandig. Geluiden kunnen verschillen in volume en in tijd. Het gehoor
kan beschadigen door bijvoorbeeld een harde knal, maar ook door
langdurig lawaai op een hoog volume. Vooral bij het laatste kan het even
duren voor u merkt dat u minder hoort. Het doet ook niet altijd pijn, maar
opgelopen schade kan niet meer herstellen.
Gehoorbescherming is niet alleen verstandig, maar ook wettelijk verplicht.
De Arbowet bevat regels over veilig en gezond werken voor zowel
werkgevers als zzp’ers. Daarbij hoort gehoorbescherming (met CE
keurmerk) als persoonlijk beschermingsmiddel. Er zijn drie soorten:
1. oorkappen – een soort koptelefoon die de oren omsluiten
2. oorpluggen, dopjes en stopjes – standaard middelen in het hoorkanaal
3. otoplastieken – op maat gemaakte oordoppen
Leveranciers van gehoorbescherming kunnen u informeren welke
bescherming het beste past bij uw werkzaamheden. Meer weten over
gehoorbescherming en andere persoonlijke beschermingsmiddelen? Lees
op Arboportaal van de Rijksoverheid alles over wat moet, wat mag en wat
helpt.

Verantwoordelijkheid voor vrijwilligers
Werken er in uw bedrijf vrijwilligers? Stel dat een van hen schade
veroorzaakt. Bent u dan aansprakelijk? Als u aan kunt tonen dat de
vrijwilliger de schade opzettelijk heeft veroorzaakt, is het antwoord
eenvoudig: de vrijwilliger is zelf aansprakelijk. In andere gevallen is het
antwoord minder makkelijk. Dat komt omdat in ons land miljoenen
vrijwilligers werken in onder andere de sport en recreatiesector,
gezondheidszorg, verenigings en bedrijfsleven. Bovendien is het werk
uiteenlopend van eenvoudige dagelijkse handelingen tot een meer
specialistische inzet.

Werkgeversaansprakelijkheid voor werknemers is geregeld in het
Burgerlijk Wetboek met artikel 7:658 (als de werknemer zelf schade krijgt)
en artikel 6:170 (als de werknemer schade veroorzaakt). Over de vraag of
deze wetten ook van toepassing zijn op vrijwilligers, heeft de Hoge Raad
kort geleden een belangrijke uitspraak gedaan. Er is bepaald dat ‘als de
vrijwilliger een vergelijkbare positie heeft als een werknemer, dat deze dan
recht heeft op eenzelfde zorg als een werknemer’.
Dat betekent concreet dat u voor uw vrijwilligers dezelfde maatregelen
moet treffen als u voor uw werknemers doet. Welke maatregelen dat zijn,
hangt af van de risico’s die de vrijwilligers en uw bedrijf lopen. Neem
contact met ons op voor inzicht in de risico’s en de verzekeringen die hier
het best bij passen.

Bescherm uw privévermogen
Als bestuurder van een onderneming, vereniging of stichting bent u
verantwoordelijk voor het behoorlijk uitvoeren van uw taken. Onbehoorlijk
is bijvoorbeeld het verwaarlozen van de administratie, het niet nakomen
van financiële verplichtingen of onverantwoord investeren. Als uw
handeling of beslissing verkeerd uitpakt, kan iemand u persoonlijk
aansprakelijk stellen.
1. interne bestuurdersaansprakelijkheid: de rechtspersoon (bv, nv,
vereniging, stichting) stelt u als bestuurder aansprakelijk
2. externe bestuurdersaansprakelijkheid: iemand buiten uw rechtspersoon
stelt u als bestuurder aansprakelijk (bijvoorbeeld: u heeft een leverancier
niet betaald)
Bij persoonlijk aansprakelijk stellen, kan schade ontstaan door uw gedrag
worden verhaald op uw privévermogen. Met een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen deze
aansprakelijkheid. En daarmee beschermt u ook uw privévermogen. Wilt u
weten of deze verzekering bij u past? Wij kijken het graag voor u na en
checken gelijk uw product, beroeps en bedrijfsaansprakelijkheid.

Bedrijfspand: kopen of huren?
Uw bedrijfspand is het onderkomen van uw bedrijfsactiviteiten. Allerlei
zaken bepalen de keuze voor uw pand: locatie, beschikbare ruimte,
bereikbaarheid, belastingzaken en omgevingsvoorschriften. Ook de
afweging of u koopt of huurt speelt een rol. Beide mogelijkheden hebben
voor en nadelen. Zo bent u bij huur niet afhankelijk van de
vastgoedprijzen en groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder.
Bij koop beslist u zelf over uw bedrijfsruimte en is het pand na afbetaling
van de hypotheek van u.
Eigen bezit of huur heeft ook effect op de verzekeringen. Bij huur kunnen
sommige verzekeringen onderdeel zijn van de huurprijs of servicekosten.
Denk aan een gebouw, glas of milieuverzekering. Wij adviseren u bij uw
verhuurder of in het huurcontract na te gaan wat er precies verzekerd is.
Bij eigen bezit is het verstandig uw pand sowieso tegen risico’s als brand,
inbraak en waterschade te verzekeren.
Kijk voor informatie over bedrijfshuisvesting (zoals
omgevingsvergunningen, reclamebelasting, geluidsvoorschriften,
inspectiecontroles) op ondernemersplein.nl. Heeft u vragen over
verzekeringen voor uw huur of kooppand en ook voor inventaris,
goederen en gevolgen van bedrijfsstilstand? Daarvoor kunt u natuurlijk bij
ons terecht! Wij horen graag waarmee wij u kunnen helpen.

Pensioencheck

Bedrijfsadministratie

Benieuwd of uw pensioen gekort gaat worden? Maak
een afspraak voor het Dircken pensioenupdate
gesprek. Hierin komt aan bod:
● uitleg over uw uniform pensioenoverzicht
● goede indicatie van de te verwachte pensioenopbouw

Iedere ondernemer heeft er mee te maken, de
bedrijfsadministratie. Maar als ondernemer
concentreert u zich natuurlijk het liefst op uw eigen
dienstverlening. Wij nemen de administratieve taken
daarom graag van u over. Of het nu enkel gaat om het

in combinatie met de AOW
● uitleg pensioen in relatie tot uw hypotheek of huur
● hulp bij een compleet pensioenoverzicht van eerder
verworven pensioenrechten
● mogelijkheden om pensioentekorten te repareren
Het updategesprek duurt 1 uur en kost € 95,.

opstellen van de jaarstukken of om het inboeken van
uw volledige administratie, wij zijn u graag van dienst.
Meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij
informeren u graag.

Openingstijden

Bezoekadres

Telefoon

maandag t/m vrijdag:
8.30  17.00 uur

De Dieze 24
5052 TP Goirle

013  5308190

www.dircken.nl
info@dircken.nl

