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Onze specialisten op het gebied van vennootschapsrecht 
adviseren en begeleiden u bij het kiezen van een 

bepaalde rechtsvorm voor uw onderneming zoals een 
BV, eenmanszaak, maatschap of VOF.

Ook kijken wij naar een eventuele opvolging, of niet minder belangrijk een testament 

of  levenstestament (volmacht), waarin uw belangen veilig worden gesteld wanneer u 

onverhoopt komt te overlijden of als gevolg van een herseninfarct niet meer over 

uw eigen zaken kunt beschikken.

JUST | Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Levering en hypotheekakte voor € 763,-
voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief, 

inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

Verkoper géén kosten doorhaling 1e hypotheekrecht en 
volmacht bij aanlevering koopcontract nieuwe woning!

JUST_QUA_vennoopschapsrecht_2021.indd   1JUST_QUA_vennoopschapsrecht_2021.indd   1 08-01-21   12:0208-01-21   12:02
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VERSTERKT 
START- & SCALE UP’S 
IN ZOETERMEER

Als IT-bedrijf 
op zoek naar klanten?

Wij organiseren een event!

IT
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IT

IT’ers
opgelet!

EXCLUSIEF STARTUP WEBINAR 
OP 10 DECEMBER 2020

NIEUW 
IN ZOETERMEER

Heb je een IT startup of scale-up in Zoetermeer? 

Vergroot je succes en groei met scale booster, 

een nieuw iniatief van de gemeente Zoetermeer. 

Scale booster biedt je kennis, expertise en onder-

nemersnetwerken in Zoetermeer en in de regio. 

Jouw bedrijf krijgt dus alle kansen om te groeien. 

Meer weten? We komen graag met je in contact. 
Kijk op scalebooster.nl of stuur een mail naar 
info@scalebooster.nl.

POWERED BY
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Niek Brinkman

Robbert Roos

Geoffrey Tetro

Sebastiaan SmitsHarm MarsBenita van Wegen

Danny Nomen

Astrid Kooij 
- Van der Does 
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SCOOR EXTRA SCOOR EXTRA SCOOR EXTRA 
RECLAMESPOTSRECLAMESPOTSRECLAMESPOTS
BIJ OMROEP WESTBIJ OMROEP WESTBIJ OMROEP WESTBIJ OMROEP WESTBIJ OMROEP WESTBIJ OMROEP WEST

Na een periode waarin alles stil leek te staan, maken we ons op voor 
een zomer die oranje wordt! Met onder meer het EK Voetbal en de 
Olympische Spelen.  

Juist nu we steeds meer richting ‘normaal’ gaan is het 
belangrijk je doelgroep te laten weten dat je er weer 
bent. Doe dat via de kanalen van Omroep West en 
scoor nu extra spots. 

Plan nu jouw spots of banners in en scoor extra spots 
met het EK Voetbal of Olympisch pakket. 

Kijk op Westreclameadvies.nl voor meer informatie. 

Cloud Backup
Cloud Support

Cloud Migraties
Cloud Management

Video & Streaming Services

moves you to the cloud

Edisonstraat 3V - 2723 RS Zoetermeer
Phone 079 30 20 800

E-mail info@cloudfreaks.nl
https://www.cloudfreaks.nl
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Wil je zichtbaarder zijn 
op social media? Maar 
vergeet je steeds te 
posten of weet je niet 
wat?

Laat het gewoon 
aan ons over. 

Met een content creatie-
abonnement (vanaf 
€100 p/mnd) wordt 
social media voor jou 
pas echt business. 

Bel voor een social 
koffieafspraak 
met Hans via 079-
8200255 of mail naar 
ouwerkerk@otaweb.nl

Als het om de 
inhoud gaat.
Tekstschrijven · Media · Communicatie

www.otaweb.nl











beste werkgever

wat kunnen zij
voor u betekenen?

WSP is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio die inclusief willen ondernemen.

Het WerkgeversServicepunt Zuid -  
Holland Centraal wil samen met u  
meer arbeidskansen realiseren voor  
werkzoekenden met een (grote) 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wij helpen u hierbij, van advies 
tot uitvoering. Het kost niets en 
het levert sociaal en economisch 
voordeel op.

Bel ons op 088 – 39 20 200 
of kijk op www.zhcwerkt.nl
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Lifestream
voor kids

Typhoon

Dit jaar niet 
op de Markt, maar 

de grote traditie 
van Zoetermeer 

houden we in ere! 

EVENTS

Dirk 
Scheele

Livestream 
vanuit de Boerderij 

via Vimeo

Son Mieux

Natuurlijk vieren we 
dit jaar 

met elkaar! 

Met verschillende toffe livestreams 
gaan we met heel Zoetermeer 

en vele partners uit de stad 
een feestje bouwen.

Opening 
Burgemeester 
Michel Bezuijen

Met presentator 
van de avond: 

Splinter Chabot 
Plus 

Support 
Act

Rondé

Telekids 
Discoshow

Vrijheids- 
pakketten 

voor ouderen samen 
met partners 

uit de stad
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씲 41.895
Vanaf 

De Kia Sportage

Gem. brandstofverbruik: 7,9/100 km, 12,7 km/l. CO2-uitstoot: 171 g/km. 
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Het voordeel is opgebouwd uit inruil- en productvoordeel. Genoemde actie en 
consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Sportage Black Edition met uiterste kentekenaanvraag op 31-03-2021 en uiterste registratie op 30-04-2021. Het genoemde 
voordeel is opgebouwd uit inruilvoordeel en productvoordeel. Het productvoordeel is reeds verrekend in de vanafprijs. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige 
actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Shinen doe je in de Kia Sportage Black Edition. De donkere grill, 
bumpers, mistlampen en velgen maken deze stoere SUV helemaal af. 
Om het speciaal te houden is de Black Edition gelimiteerd verkrijgbaar. 

씲 씲 41.89541.895
Voordeel tot 씲 3.000

Zeeuw & Zeeuw
Edelgasstraat 6, 
Zoetermeer
Tel: 079 - 36 16 444
kia-zeeuwenzeeuw.nl

Black Edition

De Kia Sorento
Hybrid of Plug-in Hybrid

씲45.995
Vanaf

씲 45.995
Voordeel tot 씲 2.000

Gem. brandstofverbruik: 1,6-6,7/100km, 62,5-14,9 km/l. CO2-uitstoot: 38-153 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe 
Kia Sorento Hybrid of Plug-in Hybrid met uiterste kentekenaanvraag op 31-03-2021 en uiterste registratie op 30-04-2021. De vanafprijs en het voordeel zijn gebaseerd op de 
Kia Sorento Hybrid. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Een stoere mix van on-road klasse en off-road robuustheid. Standaard met hybride 
aandrijving, automaat en uitgebreide veiligheidssystemen. Tevens te bestellen als 
Plug-in Hybrid.




