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Beste relatie,
Deze 'Nice to know' en 'Need to know' nieuwsbrief zit weer
boordevol interessant en leuk ondernemersnieuws.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2018.
Leden en ZZP Supporters kunnen hierin nieuws delen.
Stuur je bericht in ongeveer 100 woorden met een
afbeeldingen erbij naar b.hissink@zzpzutphen.nl.
Veel lees- en kijkplezier!

Plaats een review over
ZZP Zutphen op Google!
Alvast bedankt!

Welkom!
Nieuwe leden sinds vorige nieuwsbrief.
Graag heet ik hartelijk welkom bij ZZP Zutphen;

Paul Göbel - BD
Lease

Lea Adriaans - Lea
Adriaans coaching
& training

Miranda Jansen Sprekend Miranda

Gerbrand van
Noort - Computeren Elektrotechniek
Services van Noort

Albert van der
Horst - Albert
Groenvoorziening

Albèr Giezen
- Massagepraktijk
Playa Leesten –
Zutphen

Charlotte Kuijper SamenInc.

Brrrr.... De winter komt er weer aan
Met een goed onderhouden cv-ketel heb je minder kans op
storingen en werkt de ketel efficiënter.
Met een onderhoudscontract krijgt je ketel regulier onderhoud
en word je ook snel geholpen als in een vorstperiode
duizenden ketels tegelijk het loodje leggen. Ook voorkom je
met regelmatig onderhoud problemen met garantie op ketel
en onderdelen.
Met een onderhoudscontract:
• Heb je minder kans op storingen
• Word je sneller geholpen
• Bespaar je meer energie
• Verleng je de levensduur
• Is je cv-ketel veiliger
Bel voor cv-ketel onderhoud met Cornelissen Installatie 0575-846728.
Mvg,
Arjan Cornelissen
www.cornelisseninstallatie.nl

Verhuisadvies & interieurstyling
Als verhuisadviseur help ik bij het plannen en organiseren van
alles rondom de verhuizing, zodat de klant een relaxtere
verhuisperiode tegemoet gaat en direct een goede start kan
maken in het nieuwe huis. Dat doe ik bijvoorbeeld door te
helpen bij het opzetten van een planning en die te bewaken,
maar het is ook mogelijk om alles aan mij uit te besteden.
Daarnaast geef ik als interieurstylist ook advies voor
bijvoorbeeld de indeling, kleur- en materiaalgebruik en
verlichting.
Mijn missie is om verhuisstress zoveel mogelijk te
voorkomen en mensen van A tot Z te begeleiden en te
ontzorgen.
Mvg,
Sharon Kuipers
www.toffelverhuisadvies.nl | www.toffelinterieuradvies.nl

Massage voor ondernemers
In mijn praktijk ontvang ik veel ondernemers.
Het ontbreekt velen aan tijd om te sporten en veel fysiek of
mentaal belastend werk gaat men op den duur aan den lijve
voelen. Een ontspanningsmassage is dan een zeer probaat
middel om lichamelijk en geestelijk te herstellen en nieuwe
energie op te doen.

Massagecadeaubon.
Voor ondernemers is het krijgen van een massagecadeaubon vaak leuker dan een standaard
eindejaarsattentie. Deze bon kan worden ingewisseld voor een ontspanningsmassage in de
praktijk. Ook kunt u boeken voor een stoelmassage op locatie.
Mvg,
Albèr Giezen
www.massagepraktijkplayaleesten.nl

Bijeenkomsten en workshops van leden;

Donderdag 23 nov.
Ondernemerscafé.
Organisatie o.a.
René Schuurman
van AKSP. Meer
info klik hier.

Vrijdag 24 nov.
inspiratielunch.
Leden ZZP
Zutphen krijgen
20% korting!
Meer info klik hier.

Woensdag 29 nov.
netwerkgesprek
van 10-12 uur.
Meer info klik hier.

Vrijdag 8 dec.
Workshop
Grenzen en
Verwachtingen
Leden ZZP
Zutphen krijgen
€15,- korting!
Meer info klik hier.

Nieuws ZZP Zutphen;
Kennismaak Avond 15 november
Afgelopen woensdag 15 november was de Kennismaak
Avond bij Rozut Houtbewerking B.V.
Winny van Buuren – Tessers van 3CCC-Coaching gaf een
workshop over feedback geven en feedback ontvangen.
Met interactie binnen de groep werd dit onderwerp behandeld
en o.a. via het OEPS-model gaf Winny aan hoe je beter met
feedback kunt omgaan.
Hieronder een paar impressie foto's van de avond.
Houd de website in de gaten voor de volgende Kennismaak Avond in februari!

Samenwerking Van Wijk Verf en ZZP Zutphen
Van Wijk Verf is graag de lokale schilder, stukadoor,
timmerman, hovenier maar ook de doe-het-zelf-klusser van
dienst. Lokaal ondernemen en maatschappelijke
betrokkenheid vinden we namelijk belangrijk. Daarom zijn we
met de vestiging in Zutphen een partnerschap aangegaan met
ZZP Zutphen, al in 2014 door een korting te bieden aan de
leden met een ZZP-PAS.
In 2017 zijn we ook ZZP Supporter geworden. We verheugen ons erop veel zzp’ers te
ontmoeten tijdens de Kennismaak Avonden, of te verwelkomen in onze winkel!
Kijk voor ons assortiment op de website of kom eens langs aan de Mercuriusweg 3-A in
Zutphen!

Kortingen ZZP-PAS
Nieuwe korting;
Op vertoning van de ZZP-PAS bij Lokaal Gelderland een fikse
aanbieding op adverteren op de website!
Alle ZZP-PAS kortingen inzien klik hier.

ZZP Most Tour - Bedrijfsuitje voor zzp’ers
Bij voldoende animo wordt op 2 maart 2018 een ZZP Most
tour georganiseerd. Hennie van de Most zal komen vertellen
over hoe hij als zzp’er is begonnen en vragen beantwoorden.
We nemen een kijkje achter de schermen bij verschillende
bedrijven van Hennie van de Most. Aangevuld met lekkere
hapjes en drankjes en een diner voor €147,- excl. BTW p.p.
Een bedrijfsuitje voor zzp’ers!

Meer info, aanmelden en voorwaarden klik hier.
Aanmelden is mogelijk tot 30 november. Vanaf 30 aanmeldingen gaat het door!
Deel dit gerust met collega-zzp'ers en meld je samen aan.
Ook niet-leden kunnen zich aanmelden.

Wat vind jij van ZZP Zutphen?
Laat het weten op Google!
Alvast bedankt!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u b.hissink@zzpzutphen.nl toe aan uw adresboek.

