
VOG AGENDA
12 september 2019 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

5 oktober 2019 
 GENiaal: duurzaamheid, techniek & onderwijs
 Dongemond College, Raamsdonksveer

13 november 2019 09:00 - 11:00 uur
 VOG Academy – Kennis sessie : 

Achter de schermen van een bewakingsfirma. 
 Raeda Coaching, Bliek 15, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Algemene voorwaarden 
zijn een must als onderne-
mer, toch besteden we er 
niet altijd evenveel aan-
dacht aan. Dat terwijl je 
heel veel ‘problemen’ kunt 
voorkomen door middel 
van je algemene voorwaar-
den. 

Veel ondernemers gebrui-
ken standaard algemene 
voorwaarden en hebben de 
overtuiging dat niemand 
de algemene voorwaarden 
leest, waarschijnlijk doe 
je dit zelf ook niet bij elke 
aankoop die je doet. Dit 
klopt in de praktijk als een 
bus, tot het moment dat 
je een klant treft die niet 
wil betalen of de overeen-
komst wil annuleren. Wan-
neer je dit meemaakt en je 
niet zorgvuldig naar je al-
gemene voorwaarden hebt 
gekeken kan het zomaar zo 
zijn dat je een zwakke posi-
tie hebt tegenover je klant 
en dat je jezelf niet ge-
noeg beschermt. Om jou op 
scherp te zetten wat betreft 
je algemene voorwaarden 
zetten wij een aantal veel-
gemaakte fouten op een rij:

1. Het ontbreken van voor-
behoud
Algemene voorwaarden 
worden vaak getekend 
wanneer de order/offerte 
akkoord is. Waar je reke-
ning mee moet houden is 
dat er een fout in de of-
ferte kan staan waardoor 
deze niet uitvoerbaar blijkt. 
Wat je wilt voorkomen is 

dat de klant een schadever-
goeding kan claimen als jij 
de afspraken niet nakomt 
vanwege deze fout. Daar-
om is het opnemen van een 
voorbehoud van cruciaal 
belang. 

2.Fatale levertermijnen
Vermeld altijd dat levertij-
den of oplevertermijnen 
nooit fatale termijnen zijn. 
Zo voorkom je dat je ver-
plicht bent op te draaien 
voor schade mocht de an-
dere partij daar beroep op 
willen doen. 

3. Niet updaten
Eenmalig je algemene voor-
waarden opmaken is vaak 
niet genoeg. Je bedrijf ont-
wikkelt zich. Wellicht heb je 
in de loop der jaren nieuwe 
diensten of producten toe-
gevoegd waardoor de alge-
mene voorwaarden om een 
update vragen. Niet alleen 
de interne factoren spelen 
een rol, wat dacht je van 
de AVG? Heb jij het privacy 
beleid bijvoorbeeld al op-
genomen in je algemene 
voorwaarden? 

4. Knippen en plakken
Je algemene voorwaarden 
zouden zoveel mogelijk 
toegespitst moeten zijn op 
jouw onderneming. Veelal 
wordt er door ondernemers 
geknipt en geplakt vanuit 
andermans algemene voor-
waarden. Jouw algemene 
voorwaarden naast die van 
een ander leggen is uiter-
aard prima om jezelf op 

goede ideeën te brengen, 
maar voorkom dat je ze één 
op één gaat kopiëren. Dit 
kan namelijk nare fi nanci-
ele en juridische gevolgen 
hebben.  

5. Opschorting en verreke-
ning uitsluiten
Ben je afhankelijk van je 
opdrachtgever voor het 
uitvoeren van je opdracht? 
Zorg er dan voor dat de-
gene die jou de opdracht 
geeft geen recht heeft tot 
opschorting en/of een ver-
rekening. 

6. Garantievoorwaarden 
niet gedefi nieerd 
Zorg dat je goed omschrijft 
welke garantievoorwaar-
den er wél én niét zijn. Ben 
expliciet en duidelijk zodat 
daar geen discussies over 
kunnen ontstaan. 

7. Niet omschrijven wan-
neer je een contract wél 
verbreekt
Het verbreken van een 
contract heeft consequen-
ties. Het is raadzaam om 
te beschrijven wat deze 
consequenties zijn. Denk 
hierbij aan intellectuele ei-
gendomsrechten, schade-
vergoedingen etc. 

Wil je weten welke partijen 
wij allemaal kennen of heb 
jij kennis te delen? Laat het 
ons weten! 

Sabine van der Hulst 
Coördinator VOG Academie
academy@vog.nl

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

21-8-2019 Brandestraat 20, 4931 AW Geertrui-
denberg
Belevingsatelier BijBee (activiteit RO)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen
19-8-2019 Lange Broekstraat 30, 4944 XJ 
Raamsdonk
Isoleren zij-achtergevels door plaatsing voor-
zetmuren (activiteit Bouw)

Op de hiervoor vermelde verleende vergun-
ning is procedure 3 van toepassing. Voor meer 
informatie kunt u een afspraak maken bij de 
Gemeentewinkel.

Geweigerde vergunning
20-8-2019 Burgemeester Krijgmansgeerde 43, 
4942 AV Raamsdonksveer
Aanvraag Brandveilig gebruik (activiteit Brand-
veilig Gebruik)
Procedure 3 is van toepassing.

Verlengen beslistermijn
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt verlengd 
met 6 weken:
Koestraat 1, 4931 CP Geertruidenberg.
Wijzigen voorgevelpui (activiteit Bouw).
Tegen een besluit tot verlengen van de beslis-
termijn is geen bezwaar of beroep mogelijk 
(artikel 6.3. Awb)

Aanvraag exploitatievergunning
Er is een exploitatievergunning aangevraagd 
voor een erotische massagesalon op het adres 
Keizersdijk 6 a, Raamsdonksveer. 
U kunt de vergunningaanvraag inzien op het 
gemeentehuis vanaf 29 augustus tot en met 12 
september 2019. Dit is ook de termijn voor het 
indienen van een zienswijze. Procedure 2 is van 
toepassing.

Ter kennisgeving
Op 6 juni 2019 genomen besluit door Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed
Nabij Kartuizerstraat in Raamsdonksveer
Kadastrale aanduiding Raamsdonk K 4366, 620 
en 1641
Het uitvoeren van archeologisch proefsleuven-
onderzoek (activiteit Monument).
Het ontwerpbesluit heeft van woensdag 17 
april tot en met 28 mei 2019 ter inzage gelegen 
in het gemeentehuis van Geertruidenberg. Op 
het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen inge-
diend.

Op 22 augustus 2019 verleende vergunning 
project renovatie bunkers betoncentrale Cen-
traleweg 6 in Geertruidenberg.
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat als gevolg van artikel 4:20b, 
eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht 
de gevraagde omgevingsvergunning (activiteit 
bouw, OLO-nummer 4471043) van rechtswege 
is verleend, omdat binnen de wettelijke termijn 
geen besluit is genomen. Procedure 3 is van 
toepassing. Voor meer informatie kunt u een 
afspraak maken bij de Gemeentewinkel.

Evenementenvergunning
Verleende vergunning
Er is een vergunning verleend voor het onder-
staande evenement:
Clinic handbikes
Datum en tijd: 20 september van 18.00 tot 
21.00 uur
Locatie: parkeerplaats (gedeeltelijk afgesloten) 
Collegeweg 1, Raamsdonksveer
Organisatie: gemeente Geertruidenberg
De vergunning is verzonden op 14 augustus 
2019. Procedure 3 is van toepassing.

Verkeersbesluit
Het college heeft de volgende verkeersbeslui-
ten genomen:
Hertogshoef Raamsdonksveer 
- Parkeren is alleen toegestaan in de vakken;
- Uitbreiding 30 km-zone naar het begin van de 
Hoevendijk;
- Ter hoogte van Hertogshoef 243 tot en met 
245 is het half op het trottoir parkeren toege-
staan.

Oude Stadsweg Geertruidenberg
- Een algemene gehandicaptenparkeerplaats is 
toegewezen op de Oude Stadsweg tegenover 
Oude Stadsweg 1b in Geertruidenberg.

Procedure 3 en 5 zijn van toepassing. U kunt 
de verkeersbesluiten en bijbehorende stukken 
inzien via zoek.offi cielebekendmakingen.nl en 
tot en met 9 oktober in de Gemeentewinkel.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Na onderzoek is gebleken dat de onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar hij 
volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat 
ingeschreven. Het college heeft daarom beslo-
ten de persoonslijst van deze persoon niet meer 
bij te houden (artikel 2.22 Wet Basisregistratie 
Personen). We schorten de persoonslijsten op 
met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit be-
tekent dat hij formeel niet meer in Nederland 
woont. Het gaat om de volgende persoon:
- Van der Hijden,Joey BPM, geboren op 30 sep-
tember 1987. Laatst bekende adres: Frans Hals-
straat 22 in Raamsdonksveer. Uitgeschreven per 
18 juli 2019.

Openbare zitting Vaste commissie van advies 
voor bezwaarschriften
Op woensdag 4 september 2019 om 19.30 
uur houdt de bezwaarschriftencommissie een 
openbare zitting.
De volgende zaken komen aan de orde:
- 19.30 uur: Een bezwaarschrift tegen het weg-
slepen van een voertuig op 30 juni 2019;
- 20:00 uur: Een bezwaarschrift tegen het be-
sluit van het college van burgemeester en wet-
houders d.d. 19 juni 2019. Er is besloten een 
aanvullende subsidie toe te kennen voor voor- 
en buitenschoolse educatie.

Procedures
1. Ter inzage en informatie
U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien 
in de Gemeentewinkel. De termijn begint op de 
eerstvolgende donderdag na publicatie, en ein-
digt na zes weken (behalve als anders vermeld) 
op woensdag. 

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze 
schriftelijk naar voren brengen bij het college 
van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling 
toelichten.

3. Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een bezwaarschrift indienen bij het college van 
B&W, burgemeester of raad, tegen een door 
hem genomen besluit. Zie onder punt 5.

4. Beroepschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een beroepschrift indienen tegen een besluit. 
Het beroepschrift kunt u indienen bij de recht-
bank. U kunt ook het beroepschrift digitaal 
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/ be-
stuursrecht. U bent daarvoor griffi erecht ver-
schuldigd. Zie onder punt 5.

5. Termijn en vereisten
U kunt binnen zes weken een bezwaar- of be-
roepschrift indienen. De termijn begint op de 
dag na die van bekendmaking. Dat is niet altijd 
de dag van publicatie op de gemeentepagina. 

Bij vergunningen bijvoorbeeld is dat de dag na 
de verzenddatum van het besluit aan de aan-
vrager. Het bezwaar- of beroepschrift moet 
bevatten: de handtekening, naam en adres, 
datum, een omschrijving van het bestreden 
besluit en de motivering van het bezwaar of 
beroep. Meer informatie kunt u lezen op de 
website www.geertruidenberg.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift houdt de wer-
king van een besluit niet tegen. U kunt tege-
lijk een voorlopige voorziening vragen aan 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
(bijvoorbeeld schorsing van een besluit). Voeg 
daarbij een kopie van uw bezwaar- of beroep-
schrift. Ook dit kunt u digitaal aanvragen via 
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. U 
bent griffi erecht verschuldigd. Adres van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 
90110, 4800 RA Breda (telefoon 088- 3611553).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week -35-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

VOG ACADEMY
DE MEEST GEMAAKTE 
FOUTEN IN ALGEMENE 
VOORWAARDEN 

ACADEMY


