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Beste relatie,
Deze nieuwsbrief zit weer vol interessant en leuk
ondernemersnieuws.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in november.
Leden en ZZP Supporters kunnen hierin nieuws delen.
T.z.t. ontvang je een herinnering dat je met een bericht van
ongeveer 100 woorden met een afbeeldingen erbij kunt
bijdragen aan de invulling hiervan.
Veel lees- en kijkplezier!
Mvg,
Berdi Hissink | ZZP Zutphen

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

Mariëlle Jansen
van CoreCoaching

Jacqueline de la
Rie van Luster
Workshops

Peter van Hemert
van Ecowonen

Petra van Vliet
van Powershoot
academy

Esther te Linde
Leefstijl -,
Vitaliteits – en
Voedingscoach

Ingrid Kuipers
van Iskacoaching

Femke Averink
van Berkel
Mediation,
Coaching & Advies

Jochem Woortman
van Woortman ICT

Brenda Nekkers
van Haarmode
Brenda

Jeroen
Wendelgelst
van De Ijsselstad
juristen

LOXAM
Op 10 mei was de Kennismaak Avond bij Loxam in
Zutphen. Loxam verhuurt o.a. grond- wegwaterbouw machines.
De aanwezigen kregen allemaal een kortingskaart
toegestuurd, deze is tot 30 juni geldig.
Wees er dus gauw bij als je bijvoorbeeld nog een
graafmachine of aanhangwagen kunt gebruiken bij
het klussen!
www.loxam.nl

Vakwerk van hoge kwaliteit
Wij staan voor u klaar voor al uw
soorten stucwerk.
Van sausklaar stucwerk,
betoncire tot ornamenten, wij
leveren u vakwerk van hoge
kwaliteit. Door ons enthousiasme
en passie voor ons vak leveren
wij u altijd een mooi
eindresultaat.

Als eigenaar van dit mooie bedrijf kom ik graag uw wensen in kaart te brengen en de
mogelijkheden met u bespreken. Geheel vrijblijvend uiteraard.
Daarbij zal ik actief met u meedenken en eventueel voorstellen doen voor verschillende
alternatieven.Op basis daarvan maak ik voor u een offerte met een inschatting van de
werkzaamheden en materialen.
Voor een persoonlijk adviesgesprek of voor vragen sta ik u graag te woord.
Mvg,
Robin de Greef
www.stukadoorzutphen.nl

Haarmode Brenda
Sinds mei ben ik lid van ZZP Zutphen.
Eerder had ik mijn salon aan de Govert Flinckstraat, vlak bij
de Lidl. Nu knip ik vanuit mijn salon aan huis, aan de
Lulofsstraat 17.
Mede-leden van ZZP Zutphen krijgen korting! Hier is ook al
gebruik van gemaakt.
Voor onder andere de drukke ondernemers onder ons ben ik
op woensdag en vrijdag avond open tot 20.30 uur.
Hopelijk tot gauw!
Mvg,
Brenda Nekkers
www.haarmodebrenda.nl

Zitten in beweging
Voor alle leden van ZZP Zutphen is het mogelijk om de
Flexchair een dag te lenen.
Dit is een speciale verrijdbare hoog laag verstelbare
kruk die uniek is in zijn soort en met name rugklachten
voorkomt of mede kan herstellen. Ook al blijft het zo,
dat het goed is om zitten na maximaal 1 uur af te
wisselen met lopen en/of staan en/of bewegen in het
algemeen.
De kruk kan bewegen in zijn kolom aan de onderzijde
en aan de bovenzijde bij de zitting. Dit betekent dat hij
de rug de maximale vrijheid in bewegen geeft, het
effect is vergelijkbaar met fitnessen. Begrijpelijk dat je
dit niet direct de hele dag volhoudt tenzij dat je
rugspieren (vooral de kleine rugspieren die vlak naast
de wervelkolom lopen) in optima forma zijn.
Dus neem je kans en meld je aan voor het lenen van deze kruk. We maken een afspraak
wanneer je de kruk kunt afhalen de dag er voor bij het Heelhuus in Warnsveld, De Gaikhorst 2.
info@ergotherapieopeigenkracht.nl of info@zitexpertise.nl
of 06-10938679.
Mvg,
Buddha Ossewaarde
Ergotherapeut en zitexpert

Het alternatief voor een AOV
80% van de ondernemers verzekert zich niet
en kan bij ziekte in de problemen komen.
Dat is een fiks aantal.
Mooie betaalbare alternatieven voor een
Arbeids Ongeschiktheids Verzekering zijn
SharePeople en het Broodfonds.
SharePeople maakt zelfs de kruisbestuiving
met het pensioen!
SharePeople heeft een kleine test gemaakt waarin je de mogelijkheden kunt ontdekken.
Heb je nog vragen? Bel naar; 0343-227002. Mailen kan ook; contact@sharepeople.nl.
Broodfonds geeft 26 juni een informatie avond in Zutphen aan de Marspoort Galerie.
Tijdens deze avond kun je alle vragen die je hebt stellen. Ben je van plan om in Zutphen of
omliggende plaats een Broodfonds te starten, laat je deze avond dan informeren.
E-mail; info@broodfonds.nl

AOV + pensioen SharePeople
Wil jij je inkomen bij arbeidsongeschiktheid en
je pensioen in één keer regelen?
Met SharePeople en BrightPensioen kan je je
als zzp’er makkelijk het risico op
arbeidsongeschiktheid delen én je pensioen
opbouwen. Zo los je twee hoofdpijndossiers in
één keer op. Je reserveert namelijk bij
SharePeople maandelijks een bedrag op je
rekening om eventuele donaties te doen aan
zieke deelnemers.
Als er niemand ziek is, of als je geen donatie hebt gedaan aan een zieke, dan kun je die inleg
automatisch doorstorten naar je pensioen. Makkelijk toch?
Ja, ik doe mee met SharePeople.

De IJsselstad Juristen
De IJsselstad Juristen van ZZP Zutphen-lid Jeroen
Wendelgelst is een juridisch adviesbureau op het gebied van
Financieel Recht, Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht.
Jeroen helpt bij juridische problemen rondom financiële
diensten, werk en pensioen. Denk bijvoorbeeld aan een
conflict met je bank, verzekeraar of pensioenfonds of aan een
arbeidsconflict of (dreigend) ontslag. Daarnaast geeft hij ondernemers juridisch advies bij
bedrijfsfinanciering, bedrijfsovername, reorganisatie en het opstellen van zakelijke contracten.
Voor ondernemers is een folder verkrijgbaar met een tegoedbon voor 1 uur gratis advies.
Leden van ZZP-Zutphen krijgen daarnaast 10% korting.
Mvg,
Jeroen Wendelgelst
www.ijsselstadjuristen.nl

Ruijsink ICT
Voor elke situatie een oplossing, Ruijsink ICT.
Hoe veilig is jou bedrijfsdata? Let’s Talk!
IT vanaf 12,50 per maand, dus wat zijn jou wensen?
Mvg,
Wouter Ruijsink
www.ruijsinkict.nl

Nieuws ZZP Zutphen;
Nepmails
Regelmatig krijgen ondernemers berichten van malafide bedrijven, bijvoorbeeld dat de
domeinnaam -jouwbedrijfsnaam-.com vrij zou zijn en zij deze dan kunnen 'vasthouden' tegen
een speciaal tarief. TRAP HIER NIET IN!
Bedenk of het voor jou handig is om de domeinnaam te hebben, mocht dat zo zijn, vraag het
dan rechtstreeks aan bij een hosting bedrijf, zoals Hosting2Go of vraag je webdesigner /
websitebeheerder om advies.
Daarnaast worden vaak mails verstuurd met herinneringsfacturen van organisaties waarbij je
niet eens aangesloten bent. Betaal deze niet wanneer je geen weet hebt dat je bij hen
aangesloten bent.
Vervolgens is het altijd goed om een melding te doen bij fraudehelpdesk.nl

Bijeenkomsten in en om Zutphen
Er staan weer een paar interessante bijeekomsten op de planning in Zutphen en omstreken.
Zie hier het overzicht.

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.

