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Op 18 maart ging ons land in corona-quarantaine. De overheid nam een resem
aan maatregelen om de pandemie Covid-19 onder controle te krijgen: horeca
en niet-essentiële zaken moesten de deuren sluiten, ’in ons kot’ blijven werd de
boodschap, afstand houden, handhygiëne, mondmasker ja of nee !! , … kortom
het was oorlog, oorlog tegen een ongekende, onzichtbare vijand. De impact
was enorm: het aantal besmettingen, de ziekenhuisopnames en het dodental
stegen met de dag, een miljoen en een kwart van de werkende bevolking werd
economisch werkloos, scholen moesten dicht, zorgcentra werden afgesloten
voor derden, gesloten bedrijven moesten financieel ondersteund worden,
diverse uiteenlopende regels werden lokaal en federaal in het leven geroepen
ter bescherming tegen Corona en ter ondersteuning van onze economie.
Kortom een zeer ongewone, hallucinante situatie. We zaten en zitten in de
woestijn en moeten er tot op vandaag nog steeds door. “Never let a good crisis
go to waste”, zei Chuchill tijdens WO II. En dit nemen velen ter harte : businessplannen worden hertekend, een doorlichting van het bedrijf dringt zich op om zo
gepaste actie te ondernemen en de toekomst van het bedrijf en zijn werknemers
te garanderen, thuiswerk werd en wordt de norm, nieuwe opportuniteiten in
deze crisis doen zich voor: take-away restaurants, online-shops, het herinvullen
van diensten (standenbouwers werden vb. creatief met plexi) zorgen voor
welgekomen adem in het in stand houden van de onderneming. Samen met
stad Waregem zet Unizo zich o.a. nu meer dan ooit in om het ‘ik koop lokaal’shoppen te promoten en te stimuleren. ‘Winkelhieren’ moet het nieuwe ‘it’
worden. Alles mag terug open en onthouden we 4 gouden regels: afstand
houden, handhygiëne, het achteraf toch zo superbelangrijk mondmasker en ons
gezond boerenverstand.
Hopelijk blijft Corona hierbij onder controle en kunnen we verder opstarten en
opbouwen. Hierbij rekenen we op de overheid met een duidelijk relance-plan
(BTW-verlaging - niet enkel voor de horeca, verhoging van de BTW op import
van buiten de EU, verlaging van de last op arbeid, verlenging van de EW wegens
overmacht, …). Onze economie is de motor van ons huidig zorgsysteem en onze
welvaart en die moet mede door tijdelijke overheidsmaatregelen aan de praat
gehouden worden en zelfs in een versnelling hoger geplaatst worden. Corona
maakt geen onderscheid in de getroffen sectoren, de overheid mag dit ook niet
doen in hun ondersteuning, die moeten gelden voor alle sectoren (vergeet de
evenementensector, reissector, toeleveranciers horeca, … niet !!).

Op dit moment hebben wij een overheidsbeslag van 55%
dat we jaarlijks ophoesten voor onze overheid. Verkwist het
niet, beheer het als een goede huisvader en vandaag hebben
wij, de kindjes, de goede huisvader meer dan nodig! Het zal
lastig zijn en zwaar, voor enkelen misschien zelfs de druppel
te veel. Maar het hoofd buigen mogen we niet. We moeten er
voor gaan, samen, schouder aan schouder. Unizo staat, zoals
altijd, klaar om jullie bij de heropstart te helpen, te verdedigen
en te informeren. #wewillmeetagain

dragen, het vertrouwen te krijgen, en lid te zijn van een toffe
bende bestuursleden en leden. Corona heeft dit jaar roet
in het eten gegooid bij onze werking en jaarprogrammatie.
Ook voor ons valt dit zwaar en missen we de babbel en het
samenzijn met jullie op onze evenementen. Corona zal ons
echter niet klein krijgen. We blijven jullie, meer dan ooit,
ondersteunen, informeren en verdedigen. Mijn dank gaat
dan ook uit naar Unizo Nationaal, Danny Vanassche en
Mattijs Baekelant voor hun ondersteuning en inzet voor de
ondernemers, onze secretaris Liesbeth, het (kern)bestuur en
de werkgroepen, Stad Waregem voor de ‘koop in Waregem’actie en ‘#WaregemHelpt’, onze huidige en toekomstige
leden. En niet te vergeten de ex-voorzitters Unizo Waregem,
die door het goede huisvaderbeheer er voor gezorgd hebben
dat we dit jaar kunnen overbruggen. Merci allemaal en tot
gauw #staysafe #wewillmeetagain
Peter Van Luchene

Unizo Groot Waregem en zijn leden bedanken uit het diepst
van hun hart alle mensen uit de medische en verplegende
sector alsook de zorgsector. RESPECT en merci voor alles
gisteren, vandaag en morgen.
Op dit moment beleef ik mijn derde jaar voorzitterschap
Unizo Waregem. Fier mag ik zijn om dit voorzitterschap te

Extra fiscale steunmaatregelen dankzij UNIZO
UNIZO ijverde de afgelopen weken voor extra
steunmaatregelen voor ondernemers als compensatie voor verliezen ten gevolge van de coronacrisis.

Recuperatie van alle verliezen
UNIZO vraagt om de te verwachten verliezen ten
gevolge van corona in 2020 reeds te verwerken in
de aangifte van boekjaar 2019. Hierdoor daalt het
verschuldigde belastingsbedrag voor 2019 én kunnen
voorafbetalingen teruggevraagd worden. Het is cruciaal
dat er een gelijklopende regeling voor eenmanszaken en
vennootschapen uitgewerkt wordt. Zo kunnen de verliezen
zo snel mogelijk in liquide middelen worden omgezet.
Het wetsvoorstel werd begin juni goedgekeurd door de
kamercommissie. UNIZO dringt nu verder aan op een
finale goedkeuring door het voltallige parlement.

Tax Shelter voor alle KMO’s
UNIZO stelt voor om de federale tax shelter uit te breiden
naar alle KMO’s, niet enkel naar jonge bedrijven.
Ook gevestigde bedrijven hebben vaak nood aan een
versterking van de eigen middelen. Bovendien moeten
bedrijfsleiders de mogelijkheid krijgen om te investeren in
de vennootschap waarin ze aan de slag zijn. Op 12 juni
keurde de superkern deze maatregel goed. Ook hier dringt
UNIZO aan op een goedkeuring door het parlement.

Verhoogde belastingsaftrek
Investeren in de toekomst moet aangemoedigd worden. Dit
kan door een verhoogde investeringsaftrek van 20% in te
voeren voor de boekjaren 2020 en 2021. Deze maatregel
verzekert dat cruciale investeringen gerealiseerd kunnen
worden, ook in financieel moeilijkere tijden. Op 12 juni
keurde de superkern deze maatregel goed. Ook hier dringt
UNIZO aan op een goedkeuring door het parlement.
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Ondernemers delen hun ervaring
De afgelopen maanden werd het leven overheerst door een beestje dat op alle vlakken van
het dagelijks leven impact had en nog steeds heeft. Daarom gaf de redactie even de pen door
aan Waregemse ondernemers.

Wat is de impact van de coronacrisis op je business?
• “In onze branche is het normaal gezien een top
verkoopmoment, welke is weggevallen.
Dat laat zich voelen, maar het is overbrugbaar. We gaan
er met volle moed tegenaan en ook onze klanten zijn
enthousiast om terug te winkelhieren.”
Geert Vanderhaegen, Vanderhaegen Accessoires
• “Helaas stevenen wij en de volledige sector af op een
rampjaar. Alle events gepland tussen maart en augustus
zijn geannuleerd of uitgesteld tot de herfst. We staan op
het punt 6 maanden van totale inactiviteit onder ogen te
zien.”
Michèle De Vetter, Cachet Events

Hoe ervaar je de crisis?
• “Onwezenlijk, hopelijk een once-in-a-lifetime
experience.”
Peter Van Luchene, Van Luchene Hair & Beauty
• “Uitdagend.”
Frederic Windels, Winsurances

Welke creatieve ideeën zijn ontstaan uit de crisis?
• “Ik denk dat digitale verkoop, bijsturen en opleidingen
niet meer zullen weg te denken zijn.”
Dominique Vandendriessche, Sani-Fire
• “Ik heb mijn eigen zaak en de werking ervan doorgelicht
en besloten om zaken anders aan te pakken en aan te
passen.”
Peter Van Luchene, Van Luchene Hair & Beauty
• “Covid-19 is er om ons bewust te maken dat we ten
allen tijde scherp moeten staan en klaar moeten zijn
voor verandering! Het leert ons inventief denken en
samenwerkingen smeden waar we anders nooit zouden
aan denken/bij stil staan…”
Wim Devreese, Wandman
• “Tot we terug in grotere groepen mogen samenkomen,
zullen we moeten blijven creatief zijn met bestaande
concepten. Het klassieke feest zoals wij het altijd hebben
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gekend, zal nog wel eventjes op zich laten wachten maar
we proberen een concept te ontwikkelen dat zoveel
mogelijk buiten kan plaats vinden.”
Michèle De Vetter, Cachet Events

Hoe zie je de toekomst? Zal je zaken anders aanpakken?

• “Voorzichtig, voorlopig zal ik alle investeringen goed
overwegen.”
Dirk Van Overwalle, DVO Photographic

• “Nog niet rooskleurig. Economisch krijgen we nog
een weerslag en zeker voor de armsten. Ook de
middenklasse zal moeten inkrimpen. Maar de wereld zal
er op verbeteren op ecologisch vlak. Nog meer aandacht
voor het klimaat en de natuur. Minder materialistisch
leven en tevreden zijn met wat we nu al hebben..”
Didier Schmidt, Travel Butler Consulting

Welke inspirerende boodschap wil je jouw medeondernemer graag meegeven?

• “Na tegenspoed komen er altijd goede dingen terug
boven.”
Dominique Vandendriessche, Sani-Fire
• “Blijf positief en creatief hoe groot de crisis ook heeft
toegeslaan. Een positieve ondernemer komt veel beter
over bij de klanten en inspireert andere ondernemers.”
Dirk Van Overwalle, DVO Photographic
• “Nog meer respect voor elkaar, onze familie. Als
ondernemer nu eerst ‘overleven’. Extra aandacht om
gezonder te leven. Deze coronabladzijde - eerder een
boek -omdraaien, achter ons laten maar wel lessen
en conclusies uit trekken en er als mens sterker van
worden!”
Didier Schmidt, Travel Butler Consulting
• “Laat een crisis nooit verloren gaan. Ze biedt geweldige
mogelijkheden. Denk, leer en reageer.”
Peter Van Luchene, Van Luchene Hair & Beauty
• “Keep on smiling! Be innovative!”
Geert Vanderhaegen, Vanderhaegen Accessoires
• “What doesn’t kill you makes you stronger!”
Frederic Windels, Winsurances

Coverstory

Geldt corona als overmacht?
Kan jij of diegene waarmee je een contract hebt corona
inroepen om een contract niet na te leven, op te schorten
of te ontbinden? Het korte antwoord: mogelijks, maar het
hangt van de omstandigheden af. Hieronder vind je enige
verduidelijking over het begrip ‘overmacht’ en de mogelijke
gevolgen op contracten.

1. Kijk eerst naar je contract. Bevat dat een
overmachtsclausule?
Mogelijks bevat je contract een overmachtsclausule die
bepaalt wat wel en wat niet als overmacht kan worden
beschouwd (bv. ziekte en epidemie), de verplichtingen
van de partij die zich op overmacht beroept (bv. een
kennisgevingsverplichting) en wat de gevolgen zijn op de
uitvoering van de overeenkomst (schorsing, ontbinding,…).
Er bestaan ook andere vormen van overmachtsclausules
(zogenaamde hardshipclausules) waarbij partijen
gebeurtenissen of omstandigheden omschrijven die
het contractueel evenwicht verstoren en de wijze
waarop dit evenwicht moet worden hersteld, bv. via
een heronderhandelingsplicht of een schorsing-of
opzeggingsmogelijkheid van het contract.

2. Geen clausule? Dan moet je terugvallen op de wettelijke
voorwaarden inzake overmacht
Voorziet het contract niets, dan val je terug op de
wettelijke regels inzake overmacht. Er zijn drie cumulatieve
voorwaarden om je op overmacht te kunnen beroepen:
• Er is sprake van een onvoorzienbare gebeurtenis
• die niet toerekenbaar aan de partij die zich beroept op
overmacht
• waardoor de uitvoering van de verbintenissen definitief/
tijdelijk onmogelijk is.
Nu, zijn de wettelijke voorwaarden steeds
vervuld naar aanleiding van de genomen
regeringsmaatregelen ter beteugeling van de
COVID-19 uitbraak? Het antwoord is neen. Dit
moet geval per geval (nl. voor elke contractuele
verplichting) worden bekeken.
• Ten eerste moet worden gekeken of de uitvoering van
de verbintenissen effectief onmogelijk is geworden, het
louter moeilijker of duurder worden van de uitvoering
volstaat in principe niet. Ook mogelijkse alternatieve
oplossingen moeten in rekening worden gebracht.
Sommige rechtbanken zijn ook strenger dan anderen
in de beoordeling van deze onmogelijkheid. Belangrijk:
het Belgisch recht kent het concept van financiële
overmacht niet. Met andere woorden, het niet kunnen
aflossen van een geldschuld naar aanleiding van een
overmachtssituatie, bevrijdt de schuldenaar niet van diens

eigen betalingsverplichtingen, aldus de rechtspraak van
het Hof van Cassatie.
• Ten tweede is ook vereist dat de gebeurtenis
onvoorzienbaar was en men zelf niet heeft bijgedragen
tot die onmogelijkheid van uitvoering.
• Hoewel men kan stellen dat niemand dit verwacht had,
zal veel afhangen van het tijdstip waarop het contract
werd gesloten. Werd het contract afgesloten ver vooraf
huidige crisismaatregelen werden genomen, dan lijkt
de onvoorzienbaarheid bij het afsluiten van het contract
aanvaardbaar. Anders is het van zodra de uitbraak
van het virus bevestigd werd. Vanaf dan kan discussie
optreden met betrekking tot de onvoorzienbaarheid
ervan.
• Ook moet worden gekeken of men zelf geen
maatregelen kon nemen om de gevolgen van de
regeringsbeslissingen te beperken op het contract.

3. De voorwaarden om overmacht in te roepen, zijn vervuld.
Wat zijn de gevolgen op mijn contract?
De gevolgen zullen verschillen naargelang de
onmogelijkheid tot uitvoering tijdelijk dan wel permanent is.
Het lijkt vrij aanvaardbaar aan te nemen dat het Coronavirus
en de gevolgen ervan voor onze maatschappij voor de nietuitvoering van contracten een tijdelijke reden is. In dat geval,
wordt de uitvoering van het contract geschorst, ongeacht of
het om een eenzijdig of een wederkerig contract gaat. Van
zodra de overmachtssituatie voorbij is, zal het contract verder
moeten worden uitgevoerd.
In andere gevallen kunnen de gevolgen van Covid-19
uitbraak en de genomen maatregelen de verdere uitvoering
van een contract nutteloos maken. In dat geval is de
partij die zich beroept op overmacht definitief bevrijd van
de uitvoering van het contract. Althans bij een eenzijdig
contract. Bij een wederkerig contract is er nog een andere
partij die ook gehouden is tot het leveren van een prestatie.
In dat geval lijkt het aanvaardbaar dat ook deze partij zich
op overmacht kan beroepen om zich van zijn prestatie te
bevrijden.
Bron en FAQ’s:
www.unizo.be/advies/geldt-corona-als-overmacht
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Initiatieven stad Waregem
Vanaf de start van de coronacrisis zette het stadsbestuur alles
op alles om zowel de inwoners als ondernemers zo goed
mogelijk te ondersteunen. Als eerste actie werd Waregem
Helpt in het leven geroepen. Via deze solidariteitsactie riep
het stadsbestuur op om elkaar zoveel mogelijk te helpen.
Hulpbehoevenden konden zo via een affiche aan het raam
laten weten dat zij wat hulp konden gebruiken. Ook via www.
waregem.be/waregemhelpt is het mogelijk om zowel hulp te
vragen als die te bieden.

Om de inwoners van de stad zo goed mogelijk te informeren
werd wekelijks een gedrukte nieuwsbrief bedeeld.
Waregem werd opgedeeld in maar liefst 29 zones en een
team van bijna 60 stadsmedewerkers zorgde vrijwillig dat alle
brievenbussen wekelijks de nieuwsbrief door de gleuf kregen.
Diezelfde vrijwilligers stonden later in voor de bedeling van de
gratis mondmaskers die de stad aankocht voor de inwoners.

In samenwerking met Unizo Groot-Waregem en Winkelen in
Waregem zorgde de stad voor een heropeningspakket
voor alle winkels in Waregem en deelgemeenten. Zij kregen
vier vloerstickers die de klanten op een ludieke manier
aanspoorden om voldoende afstand te houden. Daarnaast
werd ook een raamaffiche voorzien waar ruimte was gelaten
om het maximaal aantal toegelaten klanten aan te geven.
En om het shoppen veilig te kunnen laten verlopen werden
in de winkelstraten en het Pand pijlen aangebracht om de
wandelrichting aan te geven. Een toiletwagen die twee keer
per dag gereinigd werd, maakte een sanitaire stop mogelijk.
Bovendien werd gedurende enkele weken gratis parkeren in
de centrumstraten ingevoerd.

Daarnaast werd ook de zaterdagmarkt verkeersvrij
gemaakt. Zo kunnen de marktgangers via een afgebakend
wandelparcours op een veilige manier hun inkopen doen.
Ook voor de woensdagmarkt in Beveren-Leie werkte de stad
een éénrichting wandelroute uit.

SPECIMEN
Begin april keurde de gemeenteraad een noodfonds van
maar liefst 2 miljoen euro goed. Eén miljoen euro ging
naar het schenken van een Waregembon van 25 euro
aan elke Waregemnaar. Daarnaast werd telkens 250 000
euro voorzien om handel en economie, verenigingen in de
vrijetijdssector en kwetsbare gezinnen te ondersteunen.

Maximum

personen binnen

Wacht even buiten indien er al veel personen binnen zijn.

Hou 1,5 meter afstand
Ook buiten hou je 1,5 meter afstand.

Indien mogelijk,
betaal elektronisch
en contactloos
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Bedankt om te
#ikkooplokaal

GROOT-WAREGEM

Tot slot stelde het stadsbestuur alles in het werk om de
Waregemse horeca extra ruimte te geven om ruimere
terrassen te zetten. Waar mogelijk keurde de stad het gebruik
van openbaar domein goed om extra tafels en stoelen te
zetten. Op die manier is het voor de horecazaken haalbaarder
om de social distancing te garanderen. Voor de café’s op de
markt werd voor een groene terrasafsluiting gezorgd om de
veiligheid van de bezoekers te garanderen.

Publi Tony, expert in branding
Hoe het begon
Publi Tony werd meer dan 50 jaar geleden in Waregem
opgericht door de vader van zaakvoerder Peter Barbe. Vanuit
de garage van de ouderlijke woning startte Tony Barbe met
het schilderen van letters op wagens, etalages, panelen,…
Een twintigtal jaar later investeerde Publi Tony als een van de
eerste in Vlaanderen in een installatie voor computergesneden
belettering. Intussen rolde Peter tijdens zijn studententijd in de
firma. De volgende mijlpalen voor het bedrijf bestonden uit de
aankoop van een kleurenprinter voor belettering van wagens
en een flatbedprinter om rechtstreeks op plaatmateriaal
te printen. Als een van de pioniers in Vlaanderen kon Publi
Tony zo een veel breder potentieel van klanten aanspreken.
De vestiging langs de Desselgemseweg werd te klein. Na
lang zoeken in Waregem kon een nieuwbouw in de Eugène
Bekaertlaan gebouwd worden, die de workflow drastisch
verbeterde en die voldoende ruimte biedt om verschillende
vrachtwagens, bussen, wagens, aanhangwagens,… binnen
te beletteren. Ook duurzaamheid staat voorop: vorig jaar
werden alle printers vernieuwd naar de meest ecologische
versies.

Polyvalent team
Als u contact opneemt met Publi Tony, komt u rechtstreeks bij
Peter of zijn vrouw Evelyne terecht. Zij staan klaar om uw vraag
grondig te bekijken en om het beste product te selecteren.
Voor de uitwerking rekenen ze op hun team van twaalf vaste
medewerkers. Die worden zo ‘allround’ mogelijk opgeleid. Dit
biedt niet alleen een aangename job met meer afwisseling,
maar creëert ook de kans om flexibel om te springen met
taken. Er gaan elke dag 4 teams op weg om de klanten te
helpen. Service en kwaliteit komen op de eerste plaats.

Waarvoor kunt u bij Publi Tony terecht
Iedereen is welkom: van hele kleine tot hele grote opdrachten, van particulier tot multinational. Peter en Evelyne helpen u
graag verder. Bij Publi Tony kunt u terecht voor voertuigbelettering of volledige carwrapping. Zo zijn enkele wielerploegen
vaste klant voor het aankleden van hun fleet. Ook digitaal
printen, belettering, spandoeken, reclameborden, reliëfletters
en signalisatie behoren tot het gamma. Wat interieur betreft
maakt Publi Tony wanden voor beurzen, decoratie voor textielwanden, zandstraalfolies en zonnewerende folies. De afgelopen maanden hielp Publi Tony ook heel wat firma’s met de
heropstart en continuïteit gedurende de coronaperiode door
de productie van vloerstickers en plexiwanden.

Eugène Bekaertlaan 16
8790 Waregem
056 60 06 36
info@publitony.be
www.publitony.be
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Stadsnieuws

Toelage van 750 euro voor Waregemse zelfstandigen
en ondernemingen in getroffen sectoren
Zowat elke ondernemer is sinds midden maart hard getroffen
door de coronacrisis. Deze eenmalige stedelijke premie van
750 euro is naast de Vlaamse compensatiepremie een extra
duw in de rug voor de doorstart van hun onderneming.
Om in aanmerking te komen voor deze premie moet je als
aanvrager aan al deze voorwaarden voldoen:
• Je bent een actieve zelfstandige / onderneming met een
economische activiteit in hoofdberoep en je vestigingsplaats bevindt zich op het grondgebied van Waregem.
• Je was als zelfstandige / onderneming actief op 14 maart
2020 en bent dat nog steeds op het moment van de
aanvraag.
• Je kan een bewijs van toekenning of uitbetaling van de

Vlaamse coronacompensatiepremie voorleggen.
• Je bent actief in één van deze sectoren: artistieke- en
evenementensector en afgeleiden inclusief horeca,
zelfstandig personenvervoer, kleinhandel, land- en
tuinbouw, paramedische beroepen, reis- en recreatiesector
of zelfstandige kinderopvang.
De aanvraagperiode loopt van 1 juli 2020 tot en met
31 augustus 2020. Deze periode kan verlengd worden
als de toekenning of uitbetaling van de Vlaamse
coronacompensatiepremie niet afgesloten zou zijn.
Vanaf 1 juli zal het aanvraagformulier hier
beschikbaar zijn.
Bron: www.waregem.be

Beste Markante dames,
We missen jullie! Het is onwezenlijk wat ons is overkomen.
Nooit gedacht dat we zolang inactief zouden zijn!
Maar niets is zo slecht dat er ook niets positief uit voortvloeit.
We hebben met z’n allen aan Quality time gedaan. De
versnelling eventjes verlaagd. Onze buurt (her)ontdekt. Ons
huis en onze tuin heeft er nog nooit zo spik en span bijgelegen.
Stilletjes aan mogen we onze bubbel vergroten en ja, het
begint te kriebelen! Het Markant virus is terug, we zijn jullie
echt niet vergeten. De jaarplanning steekt voorzichtig de
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kop op als een pompoenplantje waar de schub van het zaadje
nog aankleeft. Maar het is er, en dan kan het snel gaan.
Met de juiste temperatuur en voldoende water staan we er in
september terug. We kruisen onze vingers en hopen dat de
harde ‘Corona wind’ blijft liggen.
Dus hou jullie mail in de gaten want we komen terug! Uitgerust
en vol goeie moed.
Markante groeten namens het voltallige Markant
Bestuur.

Delen Private Bank opent haar deuren in Waregem
Onze klanten willen het gesprek aangaan in een vertrouwde omgeving
Vlnr: Christophe De Wilde,
Petra Coussement,
Valerie Colpaert

Deze zomer opent Delen Private Bank een kantoor in Waregem,
op de bedrijvensite van het Waregem Business Park.
De locatie is goed gekozen, vlakbij de E17, op de grens
tussen Oost- en West-Vlaanderen. Steden als Waregem en
Oudenaarde bruisen van het ondernemerschap met ruim
25.000 bedrijven.

Evenwichtige vermogensgroei en planning
Delen Private Bank schrijft graag mee aan het succesverhaal
van de regio. Waar staat deze nichespeler voor? “Onze
missie bestaat erin het vermogen van onze klanten
evenwichtig te laten groeien, plannen en beschermen”,
zegt kantoorverantwoordelijke Christophe De Wilde. “Wij
richten ons op de lange termijn. Dat impliceert twee zaken:
consequentie en duurzaamheid.”
Daarom biedt de bank haar klanten duidelijke oplossingen
aan waarvan ze het risico goed kan beheren. Christophe: “Wij
gaan voor consequente, robuuste prestaties. Vertaald naar het
investeringsbeleid loont een buy-and-hold-strategie dan het
best. Hypes en complexe structuren zijn niet aan ons besteed.
Gemoedsrust, daar draait het allemaal om.”

Duurzaamheid als filosofie
Een tweede pijler binnen de strategie van Delen Private Bank
is duurzaamheid. “Voor ons is dat niks nieuws”, verduidelijkt
Christophe. “Het maakt gewoon deel uit van wie wij zijn. De
familie Delen – oprichters van de bank – hanteerden destijds
al een langetermijnvisie. Dat vertaalt zich in een duurzame
en behoedzame filosofie, voor de organisatie én voor onze
investeringen. Het groeiende inzicht dat rendement (profit),
mensen (people) en het milieu (planet) perfect kunnen
samengaan, kunnen wij alleen maar toejuichen.”

Dicht bij de klant
Relatiebeheerder Petra Coussement beaamt dat. “Niet
toevallig kiezen we voor Waregem Business Park, de eerste
CO2-neutrale bedrijfssite van België. De opening van
het nieuwe kantoor in Waregem past volledig binnen de
groeistrategie van Delen Private Bank. We willen dicht bij
onze klanten zijn, zodat zij in een vertrouwde, huiselijke
omgeving en in alle discretie het gesprek kunnen aangaan.
Persoonlijk contact is zo belangrijk in ons beroep! Waregem is
de twaalfde locatie in België ondertussen, en in het noorden
van Antwerpen (Brasschaat en omstreken) opent er rond deze
tijd nog een kantoor.”

Een hecht team
Delen Private Bank staat er trouwens niet alleen voor. Christophe
De Wilde : “Samen met onze collega’s van Bank van Breda
hebben we de gezonde ambitie om uw vertrouwde partner te
worden voor vermogensbeheer en successieplanning in het
zuiden van Vlaanderen. Ons team bestaat uit vier ervaren
experten. Petra en ik zijn relatiebeheerder, zeg maar het gezicht
van de bank. Valerie Colpaert staat in voor de commerciële
ondersteuning van het kantoor. En juriste Goedele De Prest
begeleidt de klanten bij hun juridische en fiscale vragen. Wij
hebben er alvast heel veel zin in.”

Kom gerust eens kennis maken met het team.
U bent welkom vanaf deze zomer op volgend adres:
Vredestraat 53/11
8790 Waregem
+32 56 24 20 50
waregem@delen.be

11

Dirk Van Overwalle op zoek naar
nieuwe en vernieuwde Waregemse zaken

N STYLE

FEE SUCREE

Kerkdreef 12 b, Beveren-Leie, tel. 0473/89 93 54

Kerkplein 1, Beveren-Leie, tel. 0499/73 44 65

Het kerkplein in Beveren-Leie wordt stilaan opgevuld met
nieuwe zaken. Naast de reeds aanwezige horecazaken en
banken kwamen er onlangs enkele winkels bij.

Net zoals N Style is de goede fee onlangs verhuisd naar
Beveren-Leie. We hebben het over Fée Sucrée. De zaak van
aan het station in Waregem is nu gevestigd naast N Style op
het kerkplein in Beveren-Leie. Minder passage maar veel meer
plaats om gratis te kunnen parkeren. Fée Sucrée is ondertussen
een gevestigde waarde geworden, gespecialiseerd in alles
wat bij een mooie gebeurtenis of een feest past. Ben je op
zoek naar het mooiste geboortebedankje, een cadeautje voor
meter of peter, een uitdeelgeschenk voor je communicant, of
gewoon een leuk cadeautje voor iemand, dan is Fée Sucrée
de zaak waar je moet zijn. Je vindt er originele doopsuiker,
gepersonaliseerde geschenken, huisbereide pampertaarten,
snoeptaarten, pralines enz...

Eén daarvan is N Style van Nicky Archie. In 2017 begon
ze heel bescheiden met een online verkoop van kleren en
accessoires. Het groeide snel, en van een drukke plaats in
Kuurne verhuisde ze naar het kerkplein van Beveren-Leie.
Een rustige plaats, maar een plaats waar ze haar klanten op
hun gemak kunnen laten kiezen. Bovendien is er heel veel
gratis parking dichtbij. Nicky zit reeds15 jaar in het vak,
waarvan ook verschillende jaren als leidinggevende. Ze kent
dus het vak. Bij N-Style kan je terecht voor hippe, betaalbare
damesmode. Benieuwd? Spring eens binnen in de winkel of
bezoek eens de website.

www.fee-sucree.com

www.nstyledameskleding.be

AMBA AMBA
Desselgem-Dries 94, Desselgem, tel. 056/72 68 49

Het begon allemaal in 2002 met ambachtelijk voorwerpen in
hout waar Filip Dewaele zich mee bezig hield. Het heette toen
reeds Amba Amba. Vanessa Demeulemeester volgde een
opleiding in kinderyoga en begon daar les in te geven. Van
bij de aanvang had dit veel succes en het groeide en groeide.
Filip en Vanessa besloten om de 2 activiteiten samen te
brengen in één bedrijf met dezelfde naam: Amba Amba. Het
paste en het werkte en de zaak groeide uit haar voegen. Tot ze
2 jaren geleden de kans kregen om uit te breiden. Ze kochten
een oud huis en een schuur en verbouwden dit tot een nieuwe
winkel, yogaruimte en ontvangstruimte. Een ruimte met heel
veel mogelijkheden. Amba Amba is ondertussen nog verder
gegroeid. Wat zijn nu de activiteiten bij Amba Amba? Vooral
kinderyoga, maar ook yoga voor volwassenen, ze geven
ook opleidingen en advies over kinderyoga. Dit zowel voor
het individu of een groep als voor een bedrijf. Wil je meer
informatie, neem dan zeker eens een kijkje op hun website.
www.amba-amba.be
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PATISSERIE FINESSE

LA PERLA PURA

Stationsstraat 120, Waregem, tel. 056/70 26 85

Armand De Rorestraat 1, Waregem, tel. 0485/78 90 75

Midden in de coronacrisis opende rond de periode van
Pasen een nieuwe warme bakker zijn zaak in Waregem.
Patisserie Finesse is in het voormalig pand van Prestige
gehuisvest. De zaakvoerders zijn Meinrad Hindryckx en Elke
Van Nieuwenhuyse. Meinrad kent deze bakkerij heel goed
want meer dan 10 jaar geleden was hij hier nog bakker in het
atelier. Ondertussen heeft Meinrad niet stil gezeten. Samen
met zijn vrouw Elke runnen ze ondertussen nog 2 bakkerijen
in Gistel en in Ichtegem. Toen het pand terug vrij kwam en te
huur stond, twijfelde Meinrad geen seconde. Hij wil de bakkerij
weer doen schitteren zoals in de glorietijd die hij meemaakte
onder de naam Prestige. Verfijnde en kwalitatieve producten.
Alles vers van brood, taarten en gebak en koekjes, daarvoor
kan je terecht bij Patisserie Finesse te Waregem.

Een piepklein instituut, maar voldoende ruimte om heel wat te
kunnen bieden aan de klanten. Schoonheidsinstituut La Perla
Pura is een zaak die sedert 2016 is gevestigd in Waregem.
Traag maar gestaag groeide de zaak van Sheila Sikpe. Sheila
heeft een opleiding van schoonheidspecialiste maar ze werkte
verschillende jaren op een bank te Brussel. Ze was altijd
met schoonheid en verzorging bezig en onder stimulans van
haar man en vrienden begon ze heel bescheiden met een
schoonheidsinstituut te Waregem. Ondertussen is dit haar
fulltime job.

www.patisserie-Finesse.be

Waarvoor kan je terecht bij La perla Pura? Sheila doet aan
manicure, pedicure, maar de specialisatie is gelaatsverzorging
en huidverbetering. Je kan er ook terecht voor Zweedse
massage en Hot Stone massage. Moet je naar een feest
of naar een fotoshoot? Sheila zorgt dat je professioneel
gemaquilleerd bent.
www.laperlapura.be

Beste leden, bedankt om
ons te blijven steunen en te
volgen. Bedankt voor jullie
inzet. We staan voor jullie
klaar. We wensen jullie
heel veel succes met jullie
onderneming!
#staysafe #samensterk

www.unizo.be/coronasteunmaatregelen
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Bvba DE-Finance

Ann Demeulemeester-Delesie
Meersstraat 36, 8790 Waregem
056/60.89.12
ing.be

DRUKKERIJ

VA N D E RH A E GEN
Stationsstraat 51 • 8790 Waregem • 056 60 77 31
Waregemsesteenweg 15 • 9770 Kruishoutem
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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

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

Uw partner in ambitie
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
Syntra West vzw is
ISO 9001:2008 gecertificeerd
mail: kortrijk@syntrawest.be
met de steun van

RVB

R V B C O N S U LT
VERZEKERIN GEN
FIN ANCIEEL ADVIES
KRED IETEN

ANDY ROMMEL
HOLSTRAAT 38
8790 WAREGEM
T 056 60 33 30
F 056 60 56 65
INFO@RVBCONSULT.BE
W W W. R V B C O N S U L T. B E
FSMA 48124

Adverteren in W’Ondernemen?
Neem contact op met Liesbeth
0476/95.96.50
info@unizowaregem.be

IDSSCHOENEN
KWALITATIEVE WERKKLEDIJ EN VEILIGHE
ING
TEXTIELBEDRUKKING I BORDUR
www.werkkledijcenter.be

Ruimste aanbod
promotionele kledij
tegen de scherpste prijs!
www.promotie-kledij.eu

*

kledij.eu

NAESSENS-HVAC
Desselgemsesteenweg 39-41
8540 DEERLIJK
info@naessenshvac.be

Tel. 056/613.113
fax 056/617.242

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.be

