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Beste UNIZO-vrienden en -vriendinnen,

De kop is er af, een nieuw jaar is gestart. Als ondernemers staan we telkens weer 
voor grote uitdagingen die jaarlijks op ons af komen : haalbare doelen stellen, 
de eindjes aan elkaar knopen (en liefst nog met winst), talentvolle medewerkers 
aantrekken en behouden, de work-life balance in evenwicht houden (een bedrijf 
opstarten, runnen en beheren kost nu éénmaal veel tijd), …. Dat er zin is in 
ondernemen bewijzen de cijfers van 2019. Méér dan 100.000 starters (4% méér 
dan in 2018) hebben we op de teller, hoofdzakelijk in Vlaanderen. Een positiever 
ondernemersklimaat helpt natuurlijk hierbij : aantrekkelijke conjunctuur, de lichte 
verlaging van de loonkost, de goedkopere eerste aanwerving, de verlaging van 
de sociale bijdragen van 22,00% naar 20,50% en vooral de GOESTING om te 
ondernemen!! Jammer is het dan ook dat de huidige Vlaamse regering er voor 
kiest te besparen in het ondersteunen en subsidiëren van de ondernemer (met 
een besparing van 181.4 miljoen euro hebben we het harder te verduren dan 
de cultuursector).

Daar tegenover is het aantal stoppers en falingen tov 2018 gestegen met 
6%. En bij startende ondernemingen mag je zeggen dat 1 op 3 de eerste 5 
jaar niet overleeft. Het gemis van bedrijfsbeheer, de onwetendheid en nood 
aan begeleiding, de lastendruk, … zijn daar de grote boosdoener. Het mag, 
kan en moet beter. Nu multinationals inkrimpen of zelfs wegtrekken, worden 
ondernemingen van eigen bodem belangrijker voor duurzame tewerkstelling 
en welvaartcreatie. Het aantal starters bedraagt minder dan 6% van het aantal 
actieve ondernemingen. Zo zijn we, samen met Griekenland, de slechtste van 
de Europese klas. Een groot werkpunt dus. Eveneens staan we op dit moment 
46ste op de ‘ease of doing business-index’, dus is het meer dan  noodzakelijk 
dat we het oprichten van een eigen zaak administratief minder complex maken.  
Ook dienen we de faalangst bij onze talenten weg te nemen. De angst om 
het werknemersloon, de bedrijfswagen, de 13de maand in te ruilen voor een 
‘onzeker’ ondernemersbestaan heeft nog de bovenhand, dat comfort voedt de 
angst om risico te nemen en te starten. Unizo helpt hierbij de angst weg te nemen 
door er te zijn voor de ondernemer en starter, met handige tools (Go4Business) 
en begeleiding (adviesraad). U zal dit aan den lijve kunnen ondervinden op 
de Bedrijvencontactdagen 2020, waarin UNIZO Waregem en West-Oost-
Vlaanderen in participeren. We houden u op de hoogte.

De beleidsverklaring indachtig, steunt UNIZO Waregem de investeringen die 
Stad Waregem in 2020 – 2025 van plan is. Het is nodig dat er geïnvesteerd 
wordt, op alle niveaus. Enkel zo kan men toekomstgericht garant staan en zorgen 
voor een welvarende, levendige en ondernemende stad. Vandaag en morgen.

Peter

Activiteiten 2020: save the dates!
- Zondag 7 juni UNIZO Desselgem en BeZo Openbedrijvendag
- Zondag 28 juni    Zomers Braadfeest Park Casier
- Vrijdag 28 augustus  Nacht van de Humor Waregem expo
- Zondag 13 september  Vijfse Middenstand Gezinsautozoektocht
- Donderdag 24 september VIP- Nacht Bouw- en Verbouwbeurs Waregem expo
- 25 tem 27 september    Bouw- en Verbouwbeurs Waregem expo
- Zondag 27 september  Vijfse Middenstand Kindernamiddag
- Zaterdag 10 oktober  UNIZO Desselgem Casino Night
- Zaterdag 21 november  Nacht van de Waregemse Ondernemer
- 25 en 26 november  Bedrijvencontactdagen
- Zaterdag 28 november Vijfse Middenstand Lichtjes aan de Leie
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C o v e r s t o r y

Wat biedt het beleidsplan 2020-2025 
voor onze ondernemingen?

Het beleidsplan 2020-2025 werd goedgekeurd in 
de gemeenteraad. Het kreeg als titel: “Waregem 
gezond ambitieus”. De visie en de missie van het 
plan zijn Waregem te tonen als “een bruisende, 
zorgende, ondernemende en vooral leefbare stad 
waar het goed is om te wonen, te werken, te leven.” 
Het stadsbestuur wil dus ook het ondernemen 
stimuleren. Over die doelstelling hadden we een 
gesprek met schepen bevoegd voor economie en 
ondernemen, Kristof Chanterie.

W’Ondernemen: Hoe staat ondernemen er op 
dit ogenblik voor?

Kristof Chanterie: Goed zou ik zeggen. Er hebben zich 
de laatste jaren veel positieve ontwikkelingen voorgedaan 
in Waregem: het bedrijvenpark Groenbek is nagenoeg 
volzet, de kmo-zone Windhoek is volgebouwd en Waregem-
zuid blijft zich verder ontwikkelen. We stellen vast dat de 
nieuwe kantoorgebouwen langs de Expresweg en aan de 
Flanders Fieldsweg veel gegadigden hebben aangetrokken. 
De dienstensector is steeds belangrijker geworden en we 
stellen vast dat Waregem aantrekkelijk is voor dat soort 
ondernemingen. We proberen optimale omstandigheden te 
scheppen om onze kmo’s, onze grotere ondernemingen en 
onze kleinhandelaars te laten bloeien.
Er zijn natuurlijk ook problemen: zo is er ongeveer 10% 
leegstand in onze winkelkernen. Alhoewel dit een algemeen 

probleem is in Vlaanderen en Waregem er al bij al nog goed 
voorstaat in vergelijking met andere steden, zullen we toch 
actie moeten ondernemen.

W’O.: De bedrijventerreinen zijn bijna 
volgebouwd. Wat kan er nog in de toekomst?

K.C.: Wat de Blauwpoort betreft, wachten we op de uitspraak 
van de Raad van State. Die zou er dit jaar moeten komen. Als 
alles goed verloopt - en dat hopen we - kan Leiedal beginnen 
met de ontwikkeling van de zone. Het gaat toch om 30 ha 
bedrijfsterreinen met de nodige groenafscherming. De grootte 
van de loten zal minimum 10.000 m² bedragen.  
Daarnaast zetten we ook in op reconversie van bestaande 
bedrijfsgebouwen of -terreinen eerder dan op het aansnijden 
van landbouwgrond. Zo zal een bedrijfssite in Desselgem 
verdeeld worden in kleinere units.
In Waregem is er grote nood aan hotelcapaciteit. Veel 
bezoekers van onze ondernemingen zijn nu verplicht om naar 
Kortrijk of Gent te gaan. Het project Waterfront voorziet in de 
bouw van een hotel met 75 kamers. Ook in de Stationsstraat 
wordt een hotelproject gesteund met nog eens een veertigtal 
bedden. Aangezien in deze hotels geen eetgelegenheid zal 
aanwezig zijn, moet onze horeca er van kunnen profiteren. 
Ook de nieuwbouw op de hoek van de Zuiderlaan en de 
Meersstraat wordt ingenomen door dienstenondernemingen. 
Nu is alle oppervlakte reeds verkocht. Er is in Waregem dus 
zeker nood aan dergelijke ruimtes.
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C o v e r s t o r y

W’O.: De detailhandel blijft belangrijk voor 
Waregem, maar kampt toch met heel wat 
problemen. Wat is hier de visie van de stad?

K.C.: Zoals ik zei is er het probleem van de leegstand. Ook 
het winkelcentrum Het Pand kent problemen: na 45 jaar is 
het aan een grondige vernieuwing toe. We kunnen niets doen 
of gewoon enkele heelkundige ingrepen doen, maar dat 
verandert niets aan het feit dat de infrastructuur verouderd is 
en niet langer beantwoordt aan moderne uitbatingsvereisten. 
Daarom hebben we besloten de vernieuwing in een korter 
tijdsbestek door te voeren dan de voorziene 4 jaar. Het gevolg 
is wel dat de winkels meer dan een jaar zullen gesloten worden. 
We helpen de huurders wel bij het vinden van een tijdelijk 
winkelpand. Ik ben er van overtuigd dat het vernieuwde Pand 
een boost zal geven aan het centrale handelsapparaat van 
Waregem.
Wat kernversterking betreft, heeft de stad vorig jaar een city 
coach aangesteld. Het is zijn taak om Waregem op de kaart 
te zetten en het commercieel plan te finaliseren. Hij doet dat 
in samenwerking met “Winkelen in Waregem”.
We hebben ook een werkgroep opgericht met als taak 
het kernwinkelgebied af te bakenen. Dat gebeurt met 
medewerking van Unizo Nationaal en met de participatie van 
alle betrokkenen.
Ik wil ook nog meegeven dat de stad verder inzet op moderne 
en digitale communicatie en zo ook investeert in een stadsapp. 
We willen met die vernieuwende app ook de lokale economie 
verder ondersteunen en de Waregemse bezoeker een hoger 
comfort bieden bij zijn bezoek aan de (winkel)stad. 

W’O.:  Mobiliteit wordt een steeds groter 
probleem . De bereikbaarheid van de kernen 
wordt erdoor bemoeilijkt. Hoe kunnen die 
problemen worden verholpen?

K.C.: Zoals elders in Vlaanderen ondervinden we ook in 
Waregem dat er problemen zijn wat bereikbaarheid van de 
kernen en de industriezones betreft. Een aantal knelpunten 
werden reeds aangepakt. Zo verloopt de doorstroming van 
het verkeer op de Expresweg N382 sedert de werken veel 
vlotter. Het belangrijkste dossier is voor ons de herinrichting 
van het op- en afrittencomplex E17/N382. De oplossing 
bestaat (de zogenaamde vlechtconstructie, die elders al haar 
nut bewezen heeft).  De uitvoering hangt echter niet van ons 
af. We blijven de Vlaamse overheid wel oproepen om er zo  
snel mogelijk werk van te maken.
Ook binnen de stadskern is mobiliteit een probleem. Dat gaat 
zowel om bereikbaarheid als om doorstroming. Burgers klagen 
dat het centrum moeilijk te bereiken is en dat, eens ze er zijn, 
de verkeersdruk zeer groot is. Het stadsbestuur werkt daarom 
aan een mobiliteitsplan dat een gunstige invloed moet hebben 
op de mobiliteit in het centrum. Het plan werd voorgelegd aan 
de verschillende betrokken partijen: bewoners, handelaars, 
politieke partijen. Op basis van de opmerkingen zal dan een 
definitief plan worden opgemaakt. Dit plan moet gunstig zijn 
voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Het zal er de 
bevolking wel toe aanzetten om haar verplaatsinggewoontes 
aan te passen. Het plan zal ook een invloed hebben op het 
parkeerbeleid.

W’O.: Dank voor deze toelichting.

Afwijkingen rustdagen in 2020
voor 2020 liggen volgende afwijkingen vast

•  Van 27/12/2019 tot en met 02/01/2020  (Eindejaar/solden) - ANNO 2019

•  Van 03/01/2020 tot en met 09/01/2020  (Wintersolden)

•  Van 13/03/2020 tot en met 19/03/2020  (Lente Shopping)  

•  Van 08/05/2020 tot en met 14/05/2020  (Mama VIP Dag)

•  Van 19/06/2020 tot en met 25/06/2020  (Batjes & Pandjes)

•  Van 26/06/2020 tot en met 02/07/2020  (Braderie S.E.Vijve)

•  Van 03/07/2020 tot en met 09/07/2020  (Zomersolden)

•  Van 28/08/2020 tot en met 03/09/2020  (Waregem Koerse)

•  Van 04/09/2020 tot en met 10/09/2020  (Kermis Desselgem)

•  Van 02/10/2020 tot en met 08/10/2020  (Waregemse Braderie)

•  Van 20/11/2020 tot en met 26/11/2020  (Sinterklaasperiode)

•  Van 04/12/2020 tot en met 10/12/2020  (Eindejaar actie)

•  Van 11/12/2020 tot en met 17/12/2020  (Eindejaar actie)

•  Van 18/12/2020 tot en met 24/12/2020  (Eindejaar actie)

•  Van 25/12/2020 tot en met 31/12/2020  (Eindejaar actie)
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Mathieu Lambrecht
Mathieu is 26 jaar en runt, samen met zijn 
ouders en jongere broer, ACA Cleaning en 
Kärcher Store Lambrecht. In ACA Cleaning 
staan orde en netheid op de eerste plaats 
en daar zorgen ze graag samen voor 
met hun team van 30 poetsdames en 6 

ruitenwassers. Zit u wat hoger gelegen waar 
een gewone ladder niet aankan? Ook daarvoor hebben ze 
een oplossing gevonden met hun hoogtewerker die tot 32m 
uitschuift.
 
 

Mathieu Nolf
Mathieu is 27 en is sinds augustus een 
zeer gedreven schrijnwerker die zich 
vooral in totaalrenovaties begeeft.
Timmerwerken Nolf is een bedrijf dat 
buitenschrijnwerk zoals daken en gevel-
bekleding uitvoert, maar binnenschrijn-
werk zit zeker ook in het takenpakket. 
Van plafonds tot binnendeuren, in een 
verbouwing voelt Mathieu zich dan ook 
thuis.

“Met Jong Unizo wil ik me graag engageren in Waregem, 
alsook netwerken en de Jonge zelfstandigen van Waregem 
toch wat beter leren kennen.
 
 

Bo Van Der Straeten
Bo is 26 jaar en samen met haar man runnen 
ze hun traiteur-en delicatessenzaak, Huize B.
Huize B is een traiteurszaak die zich probeert 
te onderscheiden door met kwaliteit te 
werken. Er zijn dagelijks verse dagschotels 
te verkrijgen,  zowel vlees-vis als gezonde 
alternatieven. Daarnaast zijn er ook 
verschillende specialiteiten terug te vinden 
in de winkel. Huize B presenteert zich ook 
als traiteur op maat. Een feestje of een 

vergadering? Zij werken met plezier een 
gepast voorstel uit.
“Jong unizo is een team van jonge, enthousiaste ondernemers 
met veel dynamiek. Ik ben blij om het team te mogen 
vervoegen, om ons samen als ondernemer te ontplooien en 
te ontwikkelen.”
 

    Pieter Duthoy
Pieter is 27 jaar en is sinds anderhalf jaar 
medevennoot van de bar in CC De Schakel. 
Samen met zijn 3 kompanen Phebe, Jasper 
en Jan zorgt hij voor verpozing voor en na 
de voorstellingen. Een gezellige babbel 
met een culturele inslag, St.Bernardus van 
’t vat, limoncello van het huis, lekker wijnen 
en een aangenaam kader geven je avond juist dat tikkeltje 
meer. Daarnaast zorgen zij voor een goed gevulde frigo bij 
het afhuren van een zaal en leiden ze iedere receptie in goede 
banen.
“Jong Unizo geeft mij de kans om samen met gelijkgestemden 
ervaringen uit te wisselen en mijn ondernemerscapaciteit ver-
der te ontwikkelen. En niet te vergeten, ’t is een toffe bende.”
 
 

Serge Glorieux
Serge is 24 jaar en stapte iets meer dan een 
jaar terug mee in het bedrijf van zijn ouders. 
Glorieux Interiors, dat is interieurontwerp op 
maat, zowel op particulier als zakelijk vlak. 
Ieder ontwerp is persoonlijk en houdt steeds 
rekening met de levensvisie van de klant. De 
relatie binnen-buiten en een optimaal wooncomfort vormen 
de rode draad in ieder ontwerp.
Op zoek naar aangepast meubilair voor je interieur? Ook 
dan ben je bij Glorieux Interiors aan het juiste adres. Afstand 
is overigens geen enkel probleem: onze projecten zijn over het 
hele land verspreid. 
“Als gemotiveerd bestuurslid bij Jong Unizo wens ik mijn 
netwerk kwalitatief uit te breiden. Ik ben er rotsvast van 
overtuigd dat alle leden van elkaar kunnen leren.”
 
 

Thomas Neirynck
Thomas is 32 jaar en zaakvoerder van 
SalesArchitects. Een bedrijf dat kmo 
gecertifieerd advies verleent om winnende 
salesstructuren op te zetten, te implementeren 
en te optimaliseren via onder andere 
digitalisatie. Via deze laatste is hun product 
SalesNote ontstaan. Daar ze vooral op de 
kmo-, de verzekerings- en de medische markt actief waren 
richten ze zich met SalesNote naar bedrijven met minimum 
10 salesmensen.
“’Geven loont’ zeg ik altijd als BNI directeur en vandaar wil 
ik dit graag doortrekken naar deze groep gelijkgestemde 
ondernemers om zo het lokale ondernemerschap mee te 
helpen in de verf te zetten.”     

Jong Unizo breidt uit
Nieuw bloed in de rangen
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M a r k a n t e  v r o u w e n

DE DEVAGRO CUP

• Bedrijventornooi met 16 ploegen
• Max 8 personen/ploeg
• Tornooi in poulesysteem, minstens 3 

wedstrijden per ploeg.
• Halve finales en finale duiden de winnaar 

aan van de Devagro Cup 2020.
• Programma:

• Aanmelding vanaf 16:30.
• Korte briefing en tornooi van 17:00 tot 20:30
• Aansluitend luxe BBQ.
• Netwerken met ploeg van Stadsbestuur en 

andere deelnemende bedrijven.
• Prijs: 750 Euro/ploeg.
• Inbegrepen: deelname tornooi, luxe bbq

voor 8 personen, drankkaart.

Op 8 januari had traditiegetrouw ons nieuwjaarsetentje 
plaats.
Nee deze keer geen klassiek etentje maar een feestelijke 
karaokeavond.
 
In The Foolsgarden werd een professioneel karaoketoestel 
geïnstalleerd.
Na een technische uitleg restte ons alleen nog het opzetten 
van onze roze pruik en het smeren van onze stembanden om 
er een geslaagde avond van te maken.
 
Na een heerlijke wokschotel van de Veldkeuken stonden de 
eersten al op het podium, om het beste van zichzelf te geven, 
begeleid door Stijn Breda.
 
Er werd luidkeels gezongen en nieuwe talenten werden 
ontdekt.
We zullen er ongetwijfeld nog van horen.
 
Een avond om U tegen te zeggen.

19 juni
2020
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w i n k e l n i e u w s

Met de Eindejaarsactie van Winkelen in Waregem als afsluiter, 
bolden we over de finishlijn van 2019. De eerste kilometers 
van 2020 hebben we ondertussen ook al in de benen. Na 
kilometer 74 van de in totaal 366 gingen we ook al richting 
de eerste tussenspurt. Wat voorheen ‘Waregem in de Kijker’ 
was, kreeg nu de naam ‘Lente Shopping’. Het weekend van 
14 en 15 maart was de gelegenheid om de nieuwe trends en 
collecties te ontdekken.
Na 130 km kruisen we voor de tweede keer de lijn van een 
tussensprint. Dan maken we ons op om alle mama’s letterlijk in 
de bloemetjes te zetten tijdens de Mama VIP Dag op zaterdag 
9 mei. De dag voor Moederdag verrassen de handelaars alle 
mama’s die komen winkelen met een leuke attentie. 
Als derde tussensprint komen we bij de Batjes & Pandjes op 
20 en 21 juni. Dan worden de winkelstraten en het Pand 
omgetoverd tot het paradijs van koopjes en verwennerijen. 
De handelaars en horeca komen letterlijk naar buiten met 
het mooiste en lekkerste dat ze te bieden hebben. Om te 
doen verlangen naar de warmere dagen animeert zomers 
straattheater de centrumstraten.
Met nog 122 kilometer te gaan in 2020 is er de 50e passage 
van de Jaarmarkt. Traditioneel zetten zowel de handelaars als 
heel wat ambulante handelaars hun beste kraampje voor op 
de dag voor Waregem Koerse. De centrumstraten zijn volledig 
verkeersvrij en de Koersefoor zorgt voor een onvervalste 
feestsfeer. Dit jaar moet de Jaarmarkt een nog grootsere editie 
worden met een terugblik op de 50-jaar rijke geschiedenis 
van dit volksfeest.
Vooraleer we afdraaien richting de finale van 2020 gaan 
we nog een keer à bloc voor de Waregemse Braderie. Die 
steken we dit jaar in een nieuw jasje: het moet een heus 
herfstshopping weekend worden. Voor de laatste keer in 2020 
zetten de handelaars hun mooiste kraam buiten en kunnen de 
bezoekers genieten van spetterend straattheater. Van shoppen 
krijg je honger dus is de Boerenmarkt naar goede gewoonte 
ook weer van de partij.
Om de cirkel rond te maken sluiten we 2020 terug af met 
een fikse demarrage richting de nieuwe Eindejaarsactie van 
Winkelen in Waregem. Vier weken lang staat Waregem centrum 
in het teken van winterse sfeer en gezelligheid. De donkere 
dagen worden opgelicht door fonkelende kerstverlichting 
en wie komt winkelen bij de handelaars van Winkelen in 
Waregem maakt uiteraard terug kans op prachtige prijzen. 
Met 366 kilometer in de benen zit onze koers van 2020 naar 
2021 er op. En zoals onze eigenste flandrien Briek Schotte 
zou zeggen: Moe? Als ge moe zijt, moet ge gaan slapen. En 
daarna? Volle bak richting 2022!

Verbod op gratis verdelen 
plastic kassazakjes in winkels  
- regeling voor Vlaanderen
Piet Vanden Abeele, adviseur van de studiedienst van UNIZO, 
licht toe: “Het is verboden om gratis lichte plastic draagtasjes 
(kassazakjes) voor eenmalig gebruik mee te geven bij 
aankopen in de detailhandel. Het verbod geldt voorlopig 
enkel voor plastic zakjes met dikte van 15 à 50 micron 
(conform de Europese Richtlijn). Wanneer er toch lichte plastic 
draagtassen worden aangeboden, moet de bijdrage die de 
consument daarvoor betaalt, zichtbaar gemaakt worden.  Dit 
kan bijvoorbeeld door dit te vermelden op het kassaticket 
of de bijdrage duidelijk te afficheren in de verkoopruimte. 
Zeer lichte plastic zakjes dunner dan 15 micron (die vaak 
gebruikt worden aan de groenten of fruitafdeling, of voor 
vis/vlees), alsook de zwaardere plastic tassen van 50 micron 
en meer, worden (nog) niet geviseerd. Het is de bedoeling 
van de wetgever dat deze plastic zakjes zo veel als mogelijk 
vervangen worden door alternatieven (herbruikbare tassen, 
papieren of kartonnen zakken, etc…).”

De OVAM is in Vlaanderen bevoegd voor controles betreffende 
het naleven van deze maatregelen. Bij vaststellingen van een 
inbreuk zijn twee soorten procedures mogelijk:

• Het parket beslist om te vervolgen: strafsanctie van 8 
dagen tot 2 jaar gevangenisstraf en/of geldboete van 50 
tot 100 000 euro.

• Het parket beslist om te seponeren of neemt geen enkele 
beslissing binnen 6 maanden na de datum van verzending: 
procedure van administratieve boete van 50 tot 62 500 
euro.

Heb je een ondernemersvraag? Aarzel niet om contact op te 
nemen met de ondernemerslijn van UNIZO op het nummer 
0800 20 750 of via ondernemerslijn@unizo.be. Dit is het 
aanspreekpunt waar je onbeperkt gebruik van kan maken als 
UNIZO-lid. 

Piet Vanden Abeele 
Adviseur van de 
studiedienst van 
UNIZO

Wout Taghon
Citycoach Waregem
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De boog moet niet altijd gespannen staan. Dat moeten de 
organisators van het duel tussen Jong Unizo en Groot Unizo 
wel gedacht hebben. Het motto: ‘Work hard, play hard’. 
Op donderdag 13 februari 2020 ontmoetten Jong Unizo 
en Groot Unizo elkaar voor een vijftal ludieke opdrachten 
waarbij zij in kleine teams de strijd met elkaar aangingen en 
elkaar de loef trachtten af te steken. We gingen op pad langs 
een aantal gekende Waregemse zaken en koppelden het 
aangename aan het nuttige. Op de route: Taste & Co (van 
Unizo-lid Sabine Verkinderen), Optiek Jan Vererfven (van Jong 
Unizo-lid Hélène Verhalle), Athena & Kids (van Jong Unizo-
lid Justine Vanryckeghem), Huize B (van kersvers Jong Unizo-
lid Bo Van Der Straeten), Claessens Canvas (van gewezen 
Jong Unizo-lid Thomas Huyvaert) en bar CC De Schakel (van 
kersvers Jong Unizo-lid Pieter Duthoy). Op de agenda: naast 
uiteraard iets lekkers eten (Huize B, met dank aan Bakkerietje 
van Jong Unizo-lid Elisa Dalewijn) en drinken (bar CC De 
Schakel), een wedstrijdje vogelpik met een - laat ons zeggen 
- niet echt geschikte bril op (Optiek Jan Vererfven), het zo snel 
als mogelijk aankleden van een babypop (Athena & Kids) en 
last but not least het maken van een zo origineel mogelijk 
schilderij (Claessens Canvas). Ook bij Kaas & Co werden we 
gewoontegetrouw heel hartelijk ontvangen. Winnaar van het 
duel: de jonkies van Jong Unizo. Zij mogen zich een jaar lang 
de Koning van Waregem noemen. Groot Unizo mag volgend 
jaar trachten hun titel van ‘nar’ door te geven. Er was ook een 
individuele winnaar: Berenice Vandermeulen kroonde zich 

tot origineelste artieste met een pracht van een schilderwerk! 
Proficiat aan Jong Unizo en aan Berenice! Maar vooral een 
hartelijke dank aan iedereen die aan deze fijne avond heeft 
meegewerkt. Op naar de volgende! 
Jong Unizo & Groot Unizo: strong together!

Battle tussen Jong Unizo en groot Unizo

o n d e r n e M e r s  o n d e r  e l k a a r

w ’ o n d e r w e e t j e

Verlenging werkbaarheidscheques en verhoging KMO-portefeuille
De Werkbaarheidscheque werd verlengd tot en 
met 31 december 2020 en zal toegankelijk zijn 
voor zowel de profitsector als de socialprofitsector.
De verhoging van de KMO-Portefeuille werd 
verlengd voor dezelfde periode.
 
De werkbaarheidscheque en de verhoging van de kmo-
portefeuille zijn maatregelen waardoor u als ondernemer 
financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen 
op het vlak van werkbaar werk.
Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel 
werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met 
meer ‘goesting’ aan de slag en organisaties kunnen rekenen 
op gedreven, competente en dus productievere werknemers, 
wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt.
 
Deze oproep stimuleert via een cheque Vlaamse organisaties 
om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen 
en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen.
Met deze cheque kunnen organisaties:

1. een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad 
in de organisatie in kaart te brengen

2. en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/
meting,

3. begeleiding kan ook inhouden
i. rapporteren over de werkbaarheid

ii. opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van 
een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten 
opgenomen in dit plan

iii. monitoring en opvolging van de veranderingen op het 
vlak van werkbaar werk 

De organisatie moet zich tevens engageren om maatregelen 
en/of verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de 
analyse of begeleiding.
 
Het uitvoeren van de verbeteracties kan niet gefinancierd 
worden met middelen binnen deze oproep. Hiervoor kan men 
terecht bij andere maatregelen zoals de oproepen van ESF-
Vlaanderen. Daarnaast kan men als KMO ook beroep doen 
op steun voor opleiding en advies via de KMO-Portefeuille.
 

Hoeveel?
Het oproepbudget voor de subsidieoproepen ‘Werkbaar-
heidscheque’ en ‘Werkbaar werk - Verhoging KMOP’ samen 
bedraagt 3.000.000 EUR Vlaamse middelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 EUR per 
organisatie over een periode van 3 jaar of tot de middelen op 
jaarbasis uitgeput zijn.
De organisatie moet een minimale private cofinanciering 
voorzien. Deze bedraagt 40% van de totale subsidiabele kost 
in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2020.



10

w ’ o n d e r w e e t j e s

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat sinds 1 mei 
2019 het vennootschapsrecht grondig is hertekend. 
Vennootschappen opgericht na die datum dienden 
vanaf dan al te voldoen aan de vereisten die 
door de nieuwe wet worden gesteld. Bestaande 
vennootschappen konden zich al conformeren aan 
de nieuwe wet, maar een verplichting was het nog 
niet.
Sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen nu evenwel ook onherroepelijk op bestaande 
vennootschappen van toepassing. Alle dwingende bepalingen 
zijn daardoor automatisch ook op hen van toepassing 
geworden. Bepalingen in de statuten die met deze bepalingen 
strijdig zijn, worden voortaan voor niet-geschreven gehouden. 
Bij een statutenwijziging zullen zij bovendien verplicht zijn 
zich ook te conformeren aan de bepalingen van aanvullend 
recht. Vanaf 1 januari 2024 zal dan uiteindelijk enkel nog het 
nieuwe recht van toepassing zijn, ook op de vennootschappen 
die hun statuten er nog niet mee in overeenstemming hebben 
gebracht.

Sinds 1 januari 2020 is het nieuw Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen dus ook op bestaande 
vennootschappen van toepassing, hoe dan ook wat de 
dwingende bepalingen betreft (dit zijn de bepalingen waar 
er niet mag van worden afgeweken) alsook wat de niet-
dwingende bepalingen betreft, voor zover de statuten daar 
niet van afwijken. De drie belangrijkste praktische implicaties 
van de onmiddellijke inwerkingtreding van de dwingende 
bepalingen van het nieuw vennootschapsrecht vatten we als 
volgt samen:

- alle drukwerk (bestelbonnen, offertes, facturen, algemene 
voorwaarden, …) en alle digitale documenten (website, 
e-mailhandtekeningen, …) dienen voortaan de nieuwe 
benaming en afkorting van de nieuwe vennootschapsvorm 
te bevatten: zo moet een BVBA voortaan als BV (besloten 
vennootschap) worden aangemerkt; een CVBA moet voortaan 
als CV (coöperatie vennootschap) door het leven gaan;

- een natuurlijk persoon kan voortaan in nog slechts één 
hoedanigheid in het bestuursorgaan van een vennootschap 
zetelen; het is m.a.w. niet langer mogelijk om én in eigen naam 
én als vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon in 
het bestuursorgaan te zetelen (cumulverbod); eveneens is het 
niet langer mogelijk dat een bestuurder-rechtspersoon op haar 
beurt wordt vertegenwoordigd door een ander rechtspersoon 
(cascadeverbod); een bestuurder-rechtspersoon moet 
voortaan dus rechtstreeks door een natuurlijk persoon worden 
vertegenwoordigd; deze wijzigingen vergen bijzondere 
aandacht voor uw vennootschap; een ongeldig samengesteld 
bestuursorgaan kan immers geen geldige beslissingen nemen 
en de vennootschap als dusdanig niet rechtsgeldig verbinden; 
het is derhalve van essentieel belang na te gaan of uw 
vennootschap ook na 1 januari 2020 nog steeds rechtsgeldig 
wordt vertegenwoordigd;

- statutaire overdrachtsbeperkingen dienen voortaan in het 
aandelenregister te worden opgenomen (denk maar aan 
goedkeuringsclausules, voorkooprechten, volgrechten, 
volgplichten, enz.); niet-statutaire beperkingen moeten enkel 
in het aandelenregister worden ingeschreven wanneer één 
van de partijen daarom verzoekt.

Het niet conformeren aan één van deze bepalingen kan leiden 
tot aansprakelijkheid.

Het nieuwe vennootschapsrecht biedt tot slot op heel wat 
punten meer flexibiliteit en als dusdanig opportuniteiten om 
uw vennootschap op maat in te richten. Zolang u dat niet 
doet, zullen de bestaande statuten blijven gelden. Deze zullen 
in de regel evenwel de strengere bepalingen van onder het 
oude recht bevatten en bijgevolg de inwerkingtreding van de 
niet-dwingende en meer flexibele bepalingen van het nieuwe 
vennootschapsrecht verhinderen. Het verdient m.a.w. hoe 
dan ook aanbeveling uw statuten in het licht van het nieuwe 
vennootschapsrecht te laten nazien.

 Steven Seyns

Vennootschapsrecht

Schade aan openbaar domein? 
Meld dit eenvoudig!
Hebt u schade opgemerkt aan het openbaar domein? Denk 
hierbij aan een losliggende tegel op het voetpad waardoor 
voetgangers kunnen struikelen, een put in de weg die fietsers 
of ander verkeer kan hinderen, kortom, alle schade die dient 
hersteld te worden. Aarzel niet om dit onmiddellijk te melden 
via verkeer@waregem.be. Deze berichten worden direct 
behandeld. 

Wegenwerken en hinder
Ook voor het melden van verkeershinder en wegenwerken 
heeft Stad Waregem een overzichtelijk, digitaal platform. 
Op www.waregem.be/wegenwerken staat een overzicht van 
de lopende en geplande wegenwerken, alsook een link naar 
Geopunt. Dit is de centrale toegangspoort tot geografische 
overheidsinformatie. Het portaal biedt een ruim aanbod aan 
data, diensten en toepassingen en richt zich naar een breed 
en divers publiek: van burgers op zoek naar een geschikte 
bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau die 
een milieu-studie wensen uit te voeren. 
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BE DRIJVEN CONTACT 
GRENSVERLEGGEND ONDERNEMEN

Op 25 & 26 november van dit najaar mag Bedrijven Contact, 
destijds gestart onder impuls van toenmalig schepen van 

economie Kurt Vanryckeghem, 10 kaarsjes uitblazen. 

Met edities in 2003 en 2004 in het ‘Happy Sportcenter’ 
gaf dit initiatief mee de laatste duw voor de investering 
in Waregem expo aan de Zuiderlaan. De derde editie van 
Bedrijven Contact in 2006 betekende ook de eerste beurs 
voor en de opening van Waregem expo. Sindsdien wordt dit 
B2B-gebeuren tweejaarlijks georganiseerd en komen ruim 
5.000 bezoekers over de vloer.

Op BC vind je heel wat producten en diensten die je helpen als 
ondernemer bij je bedrijfsvoering. Of je nu starter, groeiende 
KMO of een gevestigd bedrijf bent, keer op keer kom je tot 
de ontdekking dat heel wat leveranciers in hun aanbod zijn 
geëvolueerd en/of nieuwigheden aanbieden.

De ligging van Waregem op de grens van West- en Oost – 
Vlaanderen maakt dat over de provinciegrens de regio Zulte 
– Kruisem – Oudenaarde in het servicegebied komt te vallen. 
De beslissing om bij deze 2020 editie de beursdagen van 
donderdag/vrijdag naar woensdag/donderdag te wijzigen, 
met twee laatavond openingen, kan bij de exposanten op veel 
bijval rekenen. 

Vroeger presenteerden zich vooral exposanten uit de 
Waregemse regio. Na 10 edities zien we exposanten afkomstig 
uit gans West- en Oost-Vlaanderen en van verderaf. Er is 
overigens geen beperking qua herkomst. De all-in formule 
met instapklare stand, die voor de exposant de opbouw 
beperkt tot wat inrichting, werkt sterk drempelverlagend en 
deelnemen kan reeds vanaf € 895. (excl. BTW)

Een gelijkaardige evolutie wordt vastgesteld bij de bezoekers 
waarvan zowat 27% afkomstig zijn uit Waregem maar gans 
West-Vlaanderen voor 80% van de bezoekers tekent. 

De voorbereiding start op 29 september met een 
exposantenmeeting waar de deelnemers elkaar voor de eerste 
maal ontmoeten. Op de eerste beursdag van 25 november 
vindt een netwerkmoment met buffet plaats, exclusief 
voorbehouden aan de exposanten.

Voor de komend editie gaat UNIZO Waregem/West-
Vlaanderen eveneens een programma van workshops en 
presentaties voorzien. Deze zullen in het teken staan van 

de begeleiding en vorming van startende ondernemers. De 
KMO-leden zullen eveneens uitgenodigd worden om samen 
de beurs te bezoeken. 

De organisatie mikt op een ‘vol huis’, wat ook waarheid zal 
worden gezien zes maanden voor de beurs ruim 150 bedrijven 
present tekenen en 70 % van de beschikbare oppervlakte 
ingenomen is.

Bedrijven Contact blijft een unieke formule omdat iedere 
exposant tevens bezoeker is en bezoekers bij een volgende 
editie als exposant inschrijven om aanwezig te zijn op dit 
zakelijk treffen in Waregem expo.

Info voor deelname:
Organisatie:
Fairs & Events Waregem bv
Contact: Chris Baert   
chris@fairs-events.be 
M  0477 37 26 41
www.bedrijvencontact.com



Dirk Van Overwalle op zoek naar  
nieuwe en vernieuwde Waregemse zaken
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VR-Loft
Nieuwstraat 103, Desselgem, tel: 0485/725898. 

Bij Griet Verbeke is het één en al sport. Dat ze bezorgd is over de 
gezondheid van de mensen steekt ze niet onder stoelen of banken. 
“Ik geef al les rond sport en innovatie binnen de sportafdeling bij 
Howest.” zegt Griet. Vanuit dit aspect stelde ze zich ook vragen bij 
gamers die door het gamen niet veel beweging hebben. Zo kwam ze 
op het volgend idee: als we de gamers nu eens laten bewegen tijdens 
het gamen. In combinatie met een VR Bril is dit een hele belevenis. 
Op die manier ontstond VR-Loft. “In regio Zuid-West-Vlaanderen 
was er nog niets in die zin. “Eigenlijk wil ik het sedentair gedrag van 
gamers een beetje doorbreken door ze actief te laten gamen. Het 
gaat niet echt over gamen. Voor de niet-gamers maar mensen die 
op een andere manier eens aan sport willen doen is dit eens iets 
totaal anders. De hoofdbedoeling is om de mensen aan te zetten tot 
bewegen en het soort games dat je hier gaat spelen zijn er waarbij je 
moet bewegen.” aldus Griet Verbeke

Herencoiffure Parmentier
Stationsstraat 76, waregem,tel: 056/724213.

Gauthier Parmentier is een gedreven man die zijn zin heeft 
doorgedreven en zijn droom heeft nagestreefd. We hebben het over 
de nieuwe kapperszaak in de Stationsstraat te Waregem. Gauthier 
heeft een opleiding gevolgd in de  kappersschool in Oudenaarde.  
Daarna ging hij in opleiding bij Coiffure Taelman te Kortrijk, waar 
hij nog steeds werkt in het begin van de week. Nu nog die droom 
verwezenlijken! Omdat hij van Waregem is, leek het logisch om er 
terug te keren en  zijn zaak daar te starten. De ligging kan niet beter 
zijn voor zijn kapperssalon. Op zondag is de zaak geopend omdat hij 
de eerste dagen van de week gesloten is. Gauthier noemt zichzelf een 
barbier maar niet zo één in het retro jasje. Hij doet het ambachtelijk. 
Dit betekent dat hij bijna alles met de schaar doet. Je kan in het salon 
terecht voor jongens en mannen. “Bij mij in de zaak is het zowel voor 
de coiffure van de jonge als de oudere mannen pure verwennerij.” 
aldus Gauthier Parmentier.

Totally Tatami
Stationsstraat 121, Waregem, tel: 056/38 01 64

Op 7 december 2019 opende een nieuwe zaak zijn deuren in de 
Stationsstraat.
Totally Tatami is de naam van de nieuwe winkel. Tatami is het Japans 
voor tapijt, maar ook een vorm van eenheid. Totally Tatami betekent 
dus een volledige of gehele vorm van eenheid. De zaak is een 
interieurwinkel waar u meublels, tapijten, raambekleding, kussens 
en nog veel meer kunt vinden voor uw interieur. Men adviseert u bij 
het vinden van de juiste producten zodat alles bij elkaar past. U kan 
in de zaak heel exclusieve merken vinden: o.a.: Jean-Pierre Tortil, 
C-collection, Charlotte Biltgen, Green Tree Home Candels, Society 
Limonta, Peter Stockman zijn een greep uit het gamma. Ben je dus 
op zoek naar iets bijzonders of iets exclusiefs, spring dan eens binnen 
in de winkel. Naast heel wat advies kan je binnenkort ook enkele 
workshops volgen in de zaak. Er wordt dan dieper ingegaan op het 
product en hoe u het in uw interieur kunt integreren. Benieuwd? Neem 
gerust eens een kijkje op de Facebook pagina van Totally Tatami.

Bakkerij Koekegoed
Posterijstraat 6, tel: 056/605014, Sint Eloois vijve.

Wat is er mooier dan een bloeiende zaak kunnen doorgeven aan 
de volgende generatie? Dit gebeurt in Sint-Eloois-Vijve bij Bakkerij 
Koekegoed. Zoon Jonathan Zic neemt na 25 jaar de bakkerij over 
van zijn ouders. Samen met zijn partner Nele Thys bakken en verkopen 
zij elke dag kakelvers brood, koeken en andere verwennerij.  Alle 
producten zijn ambachtelijk en met passie gemaakt in eigen huis. “Wij 
zijn dus warme artisanale bakkers.” zegt Nele. De zaak is zeer goed 
gelegen, centraal in Sint-Eloois-Vijve langs een drukke baan maar 
met toch genoeg parkeergelegenheid. Klanten zijn zeer tevreden dat 
de warme bakker hier blijft. “Alles van klassiekers bij brood en koeken 
blijft, maar hier en daar is er een nieuwigheid.” aldus Jonathan. Hebt 
u misschien al eens de Collibritaart geproefd? Neen!



‘t eXperiment
Aloise Biebuyckstraat 4, Sint-Eloois-Vijve, 0470/664743

Het is eigenlijk begonnen als experiment. Voorheen zat hij in de IT 
sector. Het was eigenlijk een grote hobby die een beetje uit de hand 
gelopen is. Als hobby is experimenteren toegelaten. We hebben 
het over Koen Notebaert, kok en zaakvoerder van ’t eXperiment. 
Het nieuwe restaurant in Sint-Eloois-Vijve. Om het meer berekend 
te maken volgde Koen een jaar volwassenenonderwijs bij de 
Hotelschool Ter Duinen te Koksijde. Hij werkte daarna een jaar in 
een gastronomisch restaurant en daarna in een brasserie. Nu heeft 
hij de stap gezet naar een eigen restaurant. “De specialiteit is grill 
met een knipoog naar barbecue. Buikspek, kippenvleugels, ribben 
als voorgerecht en aperitiefhapjes en dan tournedos, parelhoenders 
enzovoort als hoofdgerecht, en er komen nog verrassingen aan. 
We zijn ook de enigste in de streek die dit aanbieden.” aldus Koen 
Notebaert.
Volgens hem zal het hier niet bij een experiment blijven!
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Winsurances
Vijfseweg 87, Waregem , tel: 056/607909

Op 5 januari jl opende het splinternieuwe kantoor Winsurances, 
het verzekeringskantoor van Frederic Windels. Winsurances is een 
adviesbureau voor verzekeringen en beleggingen. Het team bestaat 
uit 4 mensen met elk hun specialiteit binnen het kantoor. “Ons motto 
luidt: ‘Uw toekomst verzekerd’ en dat is niet zomaar gekozen.” aldus 
Frederik. Door proactief te werk te gaan probeert Winsurances zijn 
klanten bij te staan met raad en daad voor elke fase in hun leven. 
Dit zowel voor gezinnen als ondernemingen. Frederic begon zijn 
carrière binnen de sector als bediende bij een verzekeringskantoor 
in Wetteren. In 2007 besliste hij om zijn eigen klantenportefeuille 
op te bouwen en zette hij de stap als zelfstandig subagent binnen 
één verzekeringsmaatschappij. Na 10 jaar voor één maatschappij 
te hebben gewerkt, werd hij onafhankelijk makelaar en dit met 
verschillende maatschappijen. 
“Door de digitalisering van onze maatschappij willen wij ook de 
eerste zijn om klaar te staan voor de toekomst. Daarom is ons 
systeem uitgerust met een digitaal klantenportaal en de mogelijkheid 
om digitaal te tekenen zodat er zowel voor het kantoor als voor de 
eindklant geen tijd verloren gaat aan administratie. Zo komt er weer 
meer tijd vrij voor individuele gesprekken en advies.” aldus Frederic 
Windels.

Jackie O’
Stationsstraat 149, Waregem, tel: 0477/376307

Wie hoopte dat er een nieuwe Hoop kwam, had het verkeerd gehoopt. 
‘De Hoop’, het legendarisch café van vroeger, is omgedoopt tot 
Jackie O’. De persoon die de zaak terug nieuw leven inblaast is Johan 
Vanderlinden. Johan is gekend in Waregem en heeft tonnen ervaring 
in de horecasector. Een opportuniteit stelde zich, en Johan greep deze 
om van de oude ‘De Hoop’ een echte lounge bar of zoals Johan 
het noemt ‘Feel good Bar’ te maken. Qua ligging is het al zeker in 
orde. Maar eenmaal binnen besef je wat voor een sfeer er binnen 
hangt en hoe men zich direct thuis voelt in deze gezellige omgeving. 
Het concept is dus volledig hetzelfde gebleven zoals in Johan zijn 
vorig pand. Voorlopig is dit fase 1 van de veranderingen aan de 
zaak. Fase 2 is de patio die zal worden aangepakt. Fase 3 is de zaal 
boven die vroeger dienst deed als restaurant, en die nu zal verhuurd 
worden als feest-, event- of vergaderzaal. Maar ondertussen kan je 
al genieten van een heerlijk drankje in de Feel good Bar. “Zowel de 
jonge jeugd als de rijpere jeugd, iedereen is welgekomen”. aldus 
Johan Vanderlinden.

Jay’s Spot
Stormestraat 112, Waregem, tel: 0473 12 70 04.

Jayson Francisco en Ignace Mathijs zijn de zaakvoerders van Jay’s 
Spot in de Stormestraat te Waregem.  De zaak bestaat een klein jaar 
en draait voortreffelijk. Ooit had Ignace een zaak in Waregem. Na 
heel wat jaren in het buitenland te hebben vertoefd, vond Ignace zijn 
weg weer terug naar Waregem. “De horeca leeft in Waregem”, zegt 
hij. Jay’s Spot is een apart concept. Je kan er terecht voor ontbijt, ’s 
middags ben je welkom voor een lunch. In de namiddag is het een 
tea-room met een pannenkoek of gebak. Alles wat er op de kaart 
staat is home made. Het pand is niet groot maar heel gezellig. In 
de zomer is er achteraan een prachtig bloementerras waar je kan 
vertoeven in de zon. Het meeste cliënteel zijn de mensen van dichtbij, 
die in de appartementen wonen. Maar Ignace trekt ook nog heel veel 
klanten van vroeger aan. Wil je weten hoe lekker het is bij Jay’s Spot, 
spring dan eens binnen bij hen en laat je verwennen. Alle info kan je 
vinden op de Facebook van Jay’s spot. 
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Adverteren in  W’Ondernemen?

Neem contact op met Liesbeth
0476/95.96.50

info@unizowaregem.be

Syntra West
Campus Kortrijk
organiseert opleidingen

• Leercontract vanaf 15 jaar
• Bedrijfsbeheer
• Avondopleidingen

Ook voor voltijdse dagopleidingen kan je 
bij ons terecht.
Meer info: www.syntrawest.be
Vraag info aan onze medewerkers!
Syntra West • Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
tel. 056 26 02 00 • fax 056 22 81 07  
mail: kortrijk@syntrawest.be

Uw partner in ambitie

met de steun van

Syntra West vzw is 
ISO 9001:2008 gecertificeerd

Lay-out van advertenties ı folders ı huisstijl ı illustraties 

boeken ı verpakkingen

Uw grafisch beheer 

Kruishoutemseweg 20 ı 8790 Waregem ı T 056 61 55 92 ı www.joof.be

Geschenken, juwelen,  
keuken- en tafelartikelen

waar je mee kan uitpakken

Berenice ı Stationsstraat 58 ı 8790 Waregem ı www.berenice.be

Verhelststraat 5 - 8790 Waregem

Kortrijkseweg 354 – 8791 Beveren-Leie

RPR Gent, afdeling Kortrijk 0705.959.565

RVB
RRVVBB  CCOONNSSUULLTT
VERZEKERINGEN 
FINANCIEEL ADVIES
KREDIETEN

ANDY ROMMEL 
HOLSTRAAT 38
8790 WAREGEM 
T 056 60 33 30 
F 056 60 56 65
INFO@RVBCONSULT.BE

WWWWWW..RRVVBBCCOONNSSUULLTT..BBEE
FSMA 48124



NAESSENS-HVAC
Desselgemsesteenweg 39-41 Tel. 056/613.113  
8540 DEERLIJK fax 056/617.242

info@naessenshvac.be www.naessenshvac.be

WARMTEPOMPEN                                                          
VENTILATIE

SANITAIR & VERWARMING
Wij  garanderen  u  service  &  kwaliteit  !

STERK IN DIGITAAL DRUKWERK

Windhoek 16   I   8790 Waregem
T 056 60 46 68  I  info@printburo.bekledij.eu

*
Ruimste aanbod 
   promotionele kledij 
 tegen de scherpste prijs!

    KWALITATIEVE WERKKLEDIJ EN VEILIGHEIDSSCHOENEN

         TEXTIELBEDRUKKING I BORDURING

www.werkkledijcenter.be

www.promotie-kledij.eu


