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Uitnodiging donderdag 28 maart 
 

Hoe Hoe Hoe Hoe houd je bedrijfskennis binnen houd je bedrijfskennis binnen houd je bedrijfskennis binnen houd je bedrijfskennis binnen dddde onderneming?e onderneming?e onderneming?e onderneming?    

Eshuis Accountants en Adviseurs en SPRAAQ advocaten 

nodigen u uit voor een kennissessie op donderdag 28 

maart. Het thema van deze middag is ‘Bedrijfskennis in de 

onderneming houden’. Vakkennis, kennis van bedrijfs-

processen en kennis van klanten en contacten van buiten 

de onderneming zijn onmisbaar voor de continuïteit van de 

onderneming. We moeten zuinig zijn op de kennis en 

ervaring van onze medewerkers, maar hoe kunnen we deze 

voor de onderneming behouden? 

 

Hoe kan onrechtmatige concurrentie worden Hoe kan onrechtmatige concurrentie worden Hoe kan onrechtmatige concurrentie worden Hoe kan onrechtmatige concurrentie worden 

tegengegaantegengegaantegengegaantegengegaan????  

Mark Bollen van SPRAAQ advocaten zal u tijdens de 

kennissessie in hoofdlijnen wegwijs maken in de juridische 

ins and outs van het onrechtmatig concurrerend handelen. 

Dit bijvoorbeeld door uw voormalig zakenpartner of door 

de door u opgeleide ex-werknemer waarmee u geen 

concurrentiebeding was overeengekomen. Daarbij zal 

tevens aandacht geschonken worden aan de daarmee 

samenhangende bewijsproblematiek. Mark zal u vertellen 

hoe het bewijsbeslag u als ondernemer een handvat geeft 

om te achterhalen of en op welke manier sprake van 

onrechtmatig concurrerend handelen is. 

 

Is uw bedrijfsoverdracht goed geregeld?Is uw bedrijfsoverdracht goed geregeld?Is uw bedrijfsoverdracht goed geregeld?Is uw bedrijfsoverdracht goed geregeld? 

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of 

dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als 

appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een 

bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag 

geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding.  

Harold Strijker, senior belastingadviseur bij Eshuis 

Accountants en Adviseurs, zal ingaan op de fiscale 

aandachtspunten en risico’s bij bedrijfsoverdrachten, meer 

in het bijzonder binnen familierelaties en bij werknemers. 

    

De locatieDe locatieDe locatieDe locatie: : : : BBBBusiness Centre usiness Centre usiness Centre usiness Centre Utopia AlmeloUtopia AlmeloUtopia AlmeloUtopia Almelo    

Wij zijn te gast bij Business Centre Utopia van Jos Finkers: 

een inspirerend kantorencomplex waar het ontmoeten, 

samenwerken en delen van ideeën, passie en kennis 

centraal staat. Volgens Jos heb je statistisch gezien de 

grootste kans om een Bekende Nederlander te worden als 

je wieg in Almelo heeft gestaan. Hij heeft in het pand een 

‘Wall of Fame’ gemaakt met portretten van bekende 

Almeloërs, welke hij graag aan ons voorstelt. 

 

ProProProProgrammagrammagrammagramma 

15:30 uur  Ontvangst met koffie en lekkers 

15:45 uur  Welkomstwoord door Rik Bakker 

Eshuis Accountants en Adviseurs 

15:50 uur  Presentatie door Harold Strijker 

Eshuis Accountants en Adviseurs 

16:10 uur   Presentatie door Mark Bollen 

SPRAAQ advocaten 

16:30 uur        ‘Wall of Fame’ 

17:00 uur  Borrel en netwerken 

17:45 uur  Afsluiting van de kennissessie 

 

Waar en wanneer?Waar en wanneer?Waar en wanneer?Waar en wanneer?    

De kennissessie vindt plaats op donderdag 28 maart bij 

Business Centre Utopia, Twentepoort Oost 61 in Almelo. 

Deelname aan deze kennissessie is kosteloos. U kunt zich 

aanmelden op www.eshuis.com/kennissessie-

bedrijfskennis-in-de-onderneming-houden waarna wij uw 

deelname zullen bevestigen.  

 

Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?    

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Rik Bakker | Eshuis Accountants en Adviseurs 

r.bakker@eshuis.com | 088 - 500 95 47 

Kennissessie: ‘Bedrijfskennis in de onderneming houden' 


