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“Nieuw en verrassend: een webshop 
ontwikkeld door AccountAnders” – 

Ad de Meijer 

VerveninBrabant.nl 
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  Kennismaking met 

Naam Walter Hueber 
Bedrijf Cammio 
Functie CEO 

 
Een volledig beeld van sollicitanten met video bij het CV. 
 

Organisaties wereldwijd vinden het lastig om de juiste kandidaten te vinden en te selecteren. Dit 
wordt versterkt door een tekort aan gespecialiseerd personeel en grote concurrentie op de 
arbeidsmarkt. Als gevolg zoeken organisaties naar oplossingen om hun processen efficiënter en 
effectiever in te richten. Waar de werkgever vooral gemakkelijk en snel het beste talent wilt kunnen 
selecteren, verlangt de sollicitant voornamelijk naar een persoonlijk en kandidaat-vriendelijk 
proces. Met video recruitment kunnen beide wensen worden ingevuld.  
 
Het Cammio video recruitment & assessment platform helpt organisaties bij het optimaliseren van 
hun werving- en selectie processen. Sinds de oprichting van Cammio in 2013 is de organisatie 
uitgegroeid tot Europees marktleider op het gebied van video recruitment technologie en werkt met 
toonaangevende organisaties in binnen- en buitenland. Cammio heeft inmiddels opdrachtgevers in 
15 landen, variërend van werkgevers zoals Hunkemöller, SONOS en Metro Group tot uitzenders 
zoals USG en Randstad. Het platform biedt klanten een complete oplossing waarmee zij 
persoonlijkheid kunnen toevoegen aan het CV en zo sneller, persoonlijker en effectiever 
kandidaten kunnen interviewen en selecteren.  
 
Ondanks dat het gebruik van video binnen het wervingsproces nog vaak als een relatief nieuwe 
ontwikkeling wordt gezien, maken steeds meer bedrijven gebruik van deze moderne manier van 
werven. Deze trend wordt verder gevoed doordat zowel organisaties als hun kandidaten steeds 
vertrouwder raken met het gebruik van video binnen het dagelijks leven. Sinds 2015 biedt Cammio 
daarom ook een gratis video pitch tool voor kandidaten welke beschikbaar is via de websites 
cammio.com en howtovideointerview.com. 
 
Walter Hueber, CEO Cammio vertelt: ‘’We zien dat steeds meer organisaties gebruik maken van 
video binnen hun recruitment proces. Logisch natuurlijk! Te lang hebben we moeten werven met 
slechts tekst en cv’s, waarin de echte kandidaat simpelweg onvoldoende naar voren komt. Het 
gebruik van video interviews helpt de organisatie hier om niet alleen efficiënt, maar ook op een 
persoonlijke manier kandidaten te screenen. Het is natuurlijk heel eenvoudig. Recruiters kunnen in 
slechts enkele klikken een interview project creëren waarna kandidaten eenvoudig hun video 
interview kunnen opnemen op een tijdstip, lokatie en apparaat naar eigen keuze. Afgeronde 
interviews kunnen vervolgens op elk gewenst moment door de recruiter worden bekeken, 
beoordeeld en gedeeld met in- en externe betrokkenen. Op deze manier wordt er een efficiënt, 
uitnodigend en eerlijk proces gecreëerd voor zowel de recruiter, vacaturehouder als de kandidaat.'' 
 
Cammio werkt sinds de start van het bedrijf naar volle tevredenheid met AccountAnders. Walter 
Hueber: “We vinden het prettig om met een partner te werken die ons online DNA begrijpt en 
vanuit hun expertise ons kan ontzorgen en adviseren. Wij kunnen ons daardoor richten op de 
zaken die voor ons belangrijk zijn: ontwikkeling van ons platform en groei in Europa. Wij realiseren 
dit jaar een groei van ruim 200% zonder ons zorgen te moeten maken over de financiële 
administratie. Dat is in goed handen bij onze experts.'' 
 

 

Visie 

AccountAnders  
 
Door: Niels van den Munckhof 
nvandenmunckhof@accountanders.nl 

 
In 2014 heb ik als student voor 
het eerst kennis gemaakt met 
AccountAnders. Inmiddels ben 
werkzaam als MKB Assistent. 
Als schoonzoon van de eigenaar  
heb ik meegeholpen om de 
webshop VerveninBrabant.nl op 
te zetten. Voor AccountAnders 
een zeer leuke en uitdagende 
opdracht, en voor mij leuk om 
AccountAnders eens van dichtbij 
te ervaren in de dienstverlening 
van Marketing Solutions.  
  
Na een brainstormsessie zagen 
we goede kansen in de online 
verfhandel. Zo zou mijn schoon-
vader in zijn vakgebied werk-
zaam kunnen blijven. Na contact 
met mijn collega’s van Marketing 
Solutions is besloten om de 
webshop door AccountAnders te 
laten ontwikkelen. De echte 
trigger was de laagdrempelige 
investering. 
. 
De samenwerking verliep voor-
spoedig. Vanuit AccountAnders 
waren wij sterk betrokken bij de 
ontwikkelingen van de webshop 
en hielden wij veel contact met 
de eigenaar. Met de dag werd de 
webshop professioneler. We 
hebben de vragen van Ad zo 
goed mogelijk beantwoord, zodat 
er  niets in de weg stond om de 
webshop te openen. Na alle 
inzet voorzie ik een snelgroeien-
de organisatie waar Ad trots op 
mag zijn! 
 
 

 
 

VerveninBrabant.nl 
 Mijn naam is Ad de Meijer en ik ben de 

trotse eigenaar van Verven in Brabant en 

Kolibrie Schilderwerken. Na 30 jaar 

ervaring als schilder in loondienst heb ik 

de stap durven nemen om een eigen 

bedrijf te starten, Kolibrie 

Schilderwerken. Na jaren van hard 

werken als schilder kwamen er ook 

steeds meer lichaamskwaaltjes naar 

boven. Hierdoor ben ik gaan nadenken 

over nieuwe kansen. Het idee is toen in 

mij opgekomen om een webshop te 

starten in schildersmaterialen, maar dan 

met extra toegevoegde waarde voor de 

klant. Verfartikelen zijn namelijk overal 

verkrijgbaar, maar waar vindt de klant nu 

echt advies aan huis voor zijn 

schilderwerk? Ik wil de klant helpen zijn 

eigen schilderklus te klaren, zodat hij  

trots  kan zijn op het eindresultaat. 

 

Kwaliteit, vakkundig advies en altijd jouw 

keuze voorop. Dat zijn kenmerken waar 

de webshop Verven in Brabant voor 

staat. Ik wil de klant van A tot Z helpen 

om zijn schilderklus in  en om het huis te 

klaren.  Dit realiseer ik door ten eerste de 

professionele kwaliteitsverf te verkopen 

die de vakschilders ook gebruiken, 

Sigma Coatings. Na 35 jaar ervaring als 

schilder weet ik als geen ander wat ik 

kan verwachten van het merk. Deze 

ervaring gebruik ik tevens om de klant 

van Verven in Brabant te voorzien van 

advies wanneer hij gebruik maakt van de 

adviesservice aan huis.  

 

Mijn schoonzoon, werkzaam bij 

AccountAnders, kwam op het idee om de 

webshop te laten ontwikkelen bij 

AccountAnders. Ik had niet verwacht dat 

ik een webshop kon laten ontwikkelen 

bij een administratiekantoor.  Dit maakt 

AccountAnders dan ook écht Anders! 

AccountAnders heeft de naam 

bedacht, het logo ontworpen en de 

basis van de webshop ontwikkeld 

tegen een vaste prijs. 

 

Toen de basis gelegd was, kreeg ik 

een duidelijke uitleg over de gehele 

webshop.  Bij de uitleg kon ik niet 

alleen vragen stellen over de 

technische kant van de webshop, maar 

ook de onderneming zelf, marketing-

mogelijkheden en nog vele andere 

aspecten. Na de uitleg was het aan mij 

om de artikelen en teksten op de 

webshop te plaatsen. Zelfs na de 

lancering van de webshop kan ik nog 

altijd 24/7 terecht bij AccountAnders 

met al mijn vragen.  

 

December 2016 was het moment dat 

www.verveninbrabant.nl online ging. 

Dit was een spannend moment. Ik voer 

de ondernemingen tenslotte met 

passie uit. Dat ziet de klant terug in de 

dienstverlening bij Kolibrie Schilder-

werken en het advies op maat bij 

Verven in Brabant. Kijk op onze 

webshop voor de contactmoge-

lijkheden, want bij mij bent u in goede 

handen.  

 

 
Geschreven door: 

Ad de Meijer 
www.verveninbrabant.nl                                                                                                                                     

http://www.cammio.com/
http://www.howtovideointerview.com/
http://www.verveninbrabant.nl/
http://www.verveninbrabant.nl/
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Medewerker in beeld 

Iotspot regelt je kantoorruimte 
 
 

 
  

Melissa is de MKB Adviseur van 

Iotspot, een innovatieve onderneming 

die kantoorruimte effectiever in wil 

zetten.  

 

Slimme oplossing kantoorruimte 

“Bij Iotspot zien wij een toekomst 

waarin iedereen wil en gaat werken op 

een tijd en een plaats die het beste 

uitkomt, of dat nu aan de keukentafel, 

in een koffietentje of op kantoor is. 

Deze flexibiliteit leidt tot onduidelijkheid 

en onzekerheid bij medewerkers en 

kantooreigenaren over de hoeveelheid 

en het soort werkplekken dat past bij 

de wensen en Arbo-eisen.  

 

Met de Iotspot-app kunnen gebruikers 

de beschikbaarheid van bureaus en 

en vergaderruimten altijd en overal 

bekijken en reserveren. De app ‘navi- 

geert’ gebruikers naar hun werkplek en 

personaliseert die door bijvoorbeeld de 

bureauhoogte automatisch in te 

stellen.  

 

De kosten en milieudruk van kantoren 

worden verlaagd door het aanbod van 

het aantal en soort werkplekken aan te 

passen aan het werkelijke gebruik. De 

gangbare veiligheidsmarge van 35% 

en de bijbehorende facilitaire diensten 

en energie- en nutsvoorzieningen zijn 

niet meer nodig.  

 

De informatievoorziening die Iotspot 

biedt, heeft bij onze klanten al geleid 

tot herinrichting en/of afstoten van 

kantoorruimte.” 

 
www.iotspot.co | hello@iotspot.co | 

Den Bosch 

 

 

 

 

Over als een modern bedrijf binnen de 
accountancy, waar alles net even iets 
anders ging.  
 
Waarom heb je voor AccountAnders 
gekozen?  

Ik was actief op zoek naar een baan 
en had een paar procedures lopen. 
AccountAnders sprong daar gelijk 
positief bovenuit. Zo kwam ik 
bijvoorbeeld binnen en voerden we 
mijn sollicitatie niet zittend maar 
staand, aan een statafel. Klein detail, 
maar het gaf mij wel een beeld van dat 
het echt anders was. Ralf zette heel 
helder en vooral enthousiast zijn visie 
op het vak en hoe AccountAnders het 
anders doet uiteen. Ik werd er ook 
enthousiast van en naar dat gevoel 
was ik op zoek. Het jonge team, het 
volledig geautomatiseerde proces, de 
ontwikkeling- en groeimogelijkheden, 
het sprak me allemaal aan. Na een vrij 
‘’ouderwetse’’ werkvloer bij mijn vorige 
werkgever leek me dit een hele fijne,  
frisse start en al snel had ik mijn keuze 
gemaakt.  
 
Ik vind de dienstverlenende factor van 
mijn beroep erg leuk en bij Account-
Anders worden de ondernemers echt 
ontzorgd in de administratieve romp-
slomp, zoals een ondernemer dit toch 
vaak ervaart. Ik vind het mooi om te 
zien hoe er met onze werkwijze 
efficiënt gewerkt kan worden en wat er 

Melissa Fens is vanaf november 2016 
werkzaam bij AccountAnders als MKB-
adviseur. Melissa is 31 jaar oud en 
woont in Zevenbergen.  
 
Wat is je achtergrond? 

Tijdens mijn opleiding tot administra-
teur met uitstroom assistent-accoun-
tant ben ik aan het werk gegaan bij 
een klein administratie- en belasting-
advieskantoor. Hier heb ik 7 jaar met 
veel plezier gewerkt. Mede doordat het 
zo klein was, was er veel ruimte om 
mezelf breed te ontwikkelen.  
In 2011 heb ik een  studie gevolgd tot 
Fiscaal Adviseur bij Avans+. Dit was 
een leuke uitbreiding waar ik nog 
steeds veel aan heb. 
 
Hoe ben je bij AccountAnders 
terecht gekomen? 

Begin 2016 besloot ik mijn baan op te 
zeggen bij het kantoor waar ik 
werkzaam was, om een tijdje te gaan 
reizen. Samen met m’n backpack ben 
ik zo’n 9  maanden onderweg geweest 
in Azië. Prachtige ervaring en vol 
energie keerde ik terug op zoek naar 
een leuke job die mij de uitdaging bood 
die ik zocht. Via een dorpsgenoot die 
werkzaam is bij ESJ werd ik op het 
terras geattendeerd op een leuk bedrijf 
dat op zoek was naar personeel. Ik 
ben de volgende dag gaan kijken naar 
de vacatures die AccountAnders had 
en heb direct gesolliciteerd. Het kwam  

allemaal mogelijk is. Daarnaast is het 
heel verhelderend dat de boekhouding 
altijd actueel is, zowel voor de 
ondernemer als voor mijzelf. Je kunt zo 
echt sturen op actuele cijfers, 
meedenken met de ondernemer en 
een adviserende rol aannemen. Dat 
maakt het vak alleen maar leuker, je 
bent meer betrokken. 
 
Waar ben je in gespecialiseerd? 

Ik denk graag mee met de onder-
nemers. De dienstverlenende factor 
vind ik leuk en dat is tevens mijn sterke 
kant. Er komen heel diverse vraag-
stukken voorbij. Ik vind het leuk om 
klanten daarin te ondersteunen, te 
adviseren en ze verder te helpen. Of 
dat nu zelfstandig is of met behulp van 
de specialisten die wij binnen Account-
Anders tot onze beschikking hebben, 
uiteindelijk draag je een oplossing aan. 
De klant is tevreden en ik leer ervan, 
win-win. 
 

 

http://www.iotspot.co/
mailto:hello@iotspot.co
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Grootste fysiotherapie-

franchisenetwerk van Nederland 

YorBody is een franchiseorganisatie 

voor fysiotherapie en is in 2012 gestart 

door ondernemer Peter Deutz. Hij is 

(sport)fysiotherapeut, manueel thera-

peut en al meer dan 35 jaar actief in de 

fysiotherapiebranche. YorBody is op 

zeer succesvolle wijze binnen 5 jaar 

tijd uitgegroeid tot het grootste 

franchisenetwerk voor fysiotherapie in 

Nederland met meer dan 60 locaties 

en 95 actieve fysiotherapeuten.  

 

Iedereen gezonder 

We werken vanuit de visie dat als we 

onze klanten stimuleren en 

enthousiasmeren om een gezond(er) 

leven te leiden dit bijdraagt aan de 

gezondheid en het welbevinden. De 

visie van YorBody is dan ook: “To 

empower people to live a healthy life !” 

(dat klinkt nou eenmaal beter in het 

engels…) YorBody staat voor Your 

Own Results body. Omdat we er van 

overtuigd zijn dat datgene wat iemand 

met zijn lijf doet (of laat…) heel 

bepalend is voor zijn gezondheid en 

welbevinden. Natuurlijk heb je niet alle 

factoren in de hand. Maar door middel 

van een gezonde leefstijl, een gezonde 

en gevarieerde voeding in combinatie 

met goed kunnen omgaan met stress 

kun je wel de risico’s op ziektes, 

klachten en ongemakken een heel stuk 

verkleinen. En daarmee creëer je zelf 

de meeste kans op een lang en 

gezond leven! 

 
Ondernemen binnen YorBody biedt 

het beste van twee werelden 

Ondernemen als franchisenemer biedt 

ook het voordeel van ondernemen 

zonder rompslomp. De fysiotherapeut 

kan zich zo maximaal concentreren op 

de wensen van de klanten en de door 

hem of haar geboden zorgverlening. 

YorBody regelt alle ondersteunende 

processen, zowel de primaire zorg-

gerelateerde processen (protocolle-

ring, implementatie, kwaliteitsmanage-

ment) als de randvoorwaarden (educa-

tie, contractering, declaratie, automati-

sering, administratie) en indien 

gewenst ook de financiële (declaratie, 

jaarstukken) en de commerciële 

(inkoopbundeling, marketing, eventing, 

werving en selectie) processen.   

 
De beste locaties 

Vanwege de samenwerking met de 

grote fitnessketens van Basic Fit en Fit 

for free geniet de franchisenemer van 

de voordelen van een vestiging waar 

wekelijks een groot aantal sporters en 

fitnessende mensen passeert. Daar-

mee is de basis gelegd voor een 

goede instroom van nieuwe patiënten 

wat een belangrijk voorwaarde is voor 

een gezonde praktijkvoering. 

 

Marketing & Communicatie 

De veranderende zorgmarkt maakt dat 

een goede en heldere communicatie 

naar de zorgconsument steeds 

belangrijker wordt. YorBody beschikt 

over de middelen en know-how om de 

franchisenemer daarbij optimaal te 

 
 
 
 

  
  
 
 

 
 

 

 
 

ondersteunen in zowel traditionele 

marketingvormen als online marketing 

en het gebruik van social media. 

 

Innovatie en kwaliteitsmanagement 

Naast groei in locaties de afgelopen 5 

jaar ligt de focus vooral op het 

ontwikkelen van nieuwe producten 

zoals YorBody@work (o.a. gezond-

heidsmanagement en dynamische 

werkplekken voor bedrijven) als 

YorBody Easyfysio waarbij o.a. door 

middel van e-health laagdrempelige en 

betaalbare fysiotherapeutische coa-

ching wordt aangeboden voor met 

name niet, of niet meer, verzekerde 

mensen. Ook kwaliteitsmanagement is 

al jaren een speerpunt in het beleid 

met onder andere de ontwikkeling van 

specifieke en innovatie YorBody 

zorgplannen en centrale dataverza-

meling om daarmee de doelmatigheid 

van de behandelingen te kunnen 

evalueren en verbeteren. 

 

Betrouwbaar en snel de juiste 

informatie 

De samenwerking met Fact4Fysio/ 

AccountAnders was en is voor 

YorBody zeer belangrijk om snel en 

betrouwbaar de juiste financiële 

informatie, naast managementinfor-

matie, liefst real-time, beschikbaar te 

hebben. En na ruim 3 jaar samen-

werken kunnen we stellen dat die 

belofte door Fact4Fysio/Account-

Anders ruimschoots wordt nagekomen. 

En dat hebben we helaas wel eens 

anders meegemaakt dus wat dat 

betreft zijn we wel van de hel in de 

hemel terechtgekomen. 

 

 

 

Klanten in beweging  
 
  De missie van YorBody: Iedereen gezonder 
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Amerstreek 
Adviesgroep 
 

Verzekeringen…het blijft voor de 

meeste ondernemers een noodzakelijk 

kwaad. Moeilijk te doorgronden 

producten, hoge premies en bij schade 

onzekerheid over de uitkering. Eigenlijk 

wel logisch dat ondernemers zich 

liever met andere zaken bezig houden. 

 

Met dit uitgangspunt is Amerstreek 

Adviesgroep in 2014 gestart als nieuw 

bedrijf in de verzekeringsbranche, een 

branche die als vrij traditioneel en 

behoudend bekend staat. Wij merkten 

dat ondernemers bij veel partijen 

terecht kunnen voor verzekeringen 

maar dat het steeds lastiger wordt om 

een partij te vinden die echt ontzorgt bij 

verzekeringszaken.  

 

Wij onderscheiden ons van andere 

partijen door onze zeer persoonlijke 

dienstverlening, focus op de zakelijke  

 

 

markt en door volledig provisieloos te 

werken. 

 

Bij veel tussenpersonen wordt gekeken 

naar wat er verzekerd kan worden bij 

een klant. Zo niet bij ons! Wij kijken 

juist naar wat er niet verzekerd hoeft te 

worden. Dat klinkt wellicht raar. Maar 

vaak is de kans op een schade of het 

effect daarvan simpel te beperken, 

waardoor het risico acceptabel is 

geworden. Verzekeren is dan niet per 

definitie nodig. 

 

Qua inkoop van verzekeringen hebben 

wij toegang tot de gehele 

verzekeringsmarkt. Omdat een aantal 

van onze klanten met complexe risico’s 

te maken hebben werken bij ook met 

diverse nicheverzekeraars en 

beursmakelaars. Dat is belangrijk voor 

een goed advies: zeker bij zakelijke  

 

 

verzekeringen zitten er grote 

verschillen tussen maatschappijen, in 

dekking en prijs.  

 

Vanaf het begin hebben wij er 

nadrukkelijk voor gekozen om zonder 

provisie te werken. Het blijft toch raar 

dat je als tussenpersoon meer verdient 

als je klant meer verzekeringen 

afneemt. Wij willen op geen enkele 

manier gestuurd worden naar meer 

verzekeringen en hebben daarom 

gekozen voor een open, transparante 

beloningsvorm waarbij onze klant ons 

een vast bedrag per jaar betaalt, 

afhankelijk van de dienstverlening. Wel 

zo eerlijk! 

 

Ook hebben wij ervoor gekozen om 

ons specifiek te richten op de zakelijke 

markt. Verzekerbare risico’s voor 

ondernemingen zijn vaak complex,  

 

 

 Niet leuk, wel belangrijk 
 

 

Verzekeringen: goed geregeld? 
 
 



  

 

6 

denk aan import-/ export, personeelsrisico’s of risico’s op het 

gebied van aansprakelijkheid. Particulieren kunnen vaak 

prima uit de voeten met standaard verzekeringsproducten, 

bij ondernemingen is dat toch vaak niet het geval.  

 

Waar andere partijen een terugtrekkende beweging laten 

zien in de service en bereikbaarheid, gaan wij juist voor een 

persoonlijke benadering met een hoge mate van service. 

Van het inventariseren van de risico’s, het adviseren van de 

juiste maatschappij / dekking bij het afsluiten van de 

verzekering, tot aan het invullen van het schadeformulier en 

het afwikkelen van uw onverhoopte schade: persoonlijk 

contact is en blijft bij ons het uitgangspunt. 

 

Ook benieuwd of het beter kan? Wellicht lopen de 

verzekeringen al jaren ongewijzigd door of geeft de 

tussenpersoon niet de gewenste dienstverlening. Wij vinden 

het leuk om met nieuwe relaties in gesprek te gaan, stuur 

gerust een mail naar maikel@amerstreek.com 

 

 

7 Veelgemaakte fouten bij zakelijke verzekeringspakketten 
 

❏ Activiteiten zijn niet in overeenstemming met polis 

Verzekeren betekent ook de verzekeraar niet de kans geven om een eventuele schade af te wijzen. Vaak 

zien wij dat de activiteiten van een bedrijf niet volledig op de polis zijn weergegeven. Hiermee kan een 

verzekeraar eenvoudig een schade afwijzen. 

❏ Geen garantie op verzekerde bedragen 

Veel verzekeringen werken met verzekerde bedragen. Deze vormen de basis voor een uitkering bij een 

schade. Zorg dat deze bedragen een garantie tegen onderverzekering bevatten of laat een taxatie 

uitvoeren. Dit voorkomt discussie bij schade. 

❏ Preventieclausules 

Verzekeringen bevatten vaak verplichtingen voor verzekerden, denk aan het hebben van blusmiddelen of 

het laten keuren van de elektrische installatie. Vaak zien we dat een verzekeraar vastlegt dat hij niet 

uitkeert als hier niet aan is voldaan. Deze consequentie is veel te zwaar, accepteer dit daarom nooit! 

❏ Overbodige verzekeringen 

Nederland is een van de best verzekerde landen. Denk eens goed na of al die verzekeringen wel nodig zijn. 

❏ Lage eigen risico’s 

Ook zien we vaak erg lage eigen risico’s op verzekeringen, terwijl een bedrijf best zelf tegen een stootje 

kan. Zorg dat je geen zaken verzekert die je makkelijk zelf kunt dragen, zonde van de premie! 

❏ Hoge premiestelling 

De markt voor verzekeringen is sterk concurrerend. Het ongewijzigd laten doorlopen van de polissen zorgt 

vaak voor een te hoge premie. 

❏ Onafhankelijkheid 

Veel klanten denken een onafhankelijk adviseur te hebben terwijl dit vaak niet zo is. Lopen al je 

verzekeringen bij de huisverzekeraar van de bank of werkt de tussenpersoon met eigen producten 

(volmacht)? Realiseer je dan dat dit vooral goed is voor de adviseur zelf en niet zozeer voor de klant. 

 

 
Bel advocaat Maral van Brandwijk via 088 – 90 80 803 of stuur een e-mail naar m.brandwijk@vil.nl om de check aan te vragen. 

Zo weet u direct of u wel legally online bent! 

 

 

7 veelgemaakte fouten 
 
 

mailto:maikel@amerstreek.com
http://vil.nl/nl/advocaten/mr-ma-van-brandwijk
mailto:m.brandwijk@vil.nl
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ROBBIES – Coffee - Fashion - Lifestyle - Food 
 
 

 
 

ROBBIES 

Bij ROBBIES kun je winkelen, 

snuffelen, ontspannen, werken en 

proeven. Een jaar geleden opende 

ROBBIES de deuren. Je vindt er een 

bijzondere mix van producten en 

merken op het gebied van ‘Fashion, 

Lifestyle & Food’. In het ROBBIES 

CAFE kun je terecht voor heerlijke 

koffie, lekkernijen, een gezond 

ontbijtje of een hemelse lunch. 

ROBBIES is gevestigd in het 

voormalig oud bankgebouw van 

Lentjes & Drossaerts, gelegen in de 

charmante winkelstraat Verwers-

straat van ’s-Hertogenbosch.  

 

Behind 

Entrepeneur en creatief brein achter 

ROBBIES is de gepassioneerde 

Nikkie Wolfs, 34 jaar. De naam 

ROBBIES is opgebouwd uit de 

woorden REBELS, ONDERNE-

MEND, BEMINNELIJK, BIJZONDER, 

INSPIREREND, ENERGIEK en 

STOER. “Mensen die mij beter 

kennen zeggen dat dit  precies staat 

voor wie ik ben ...”, vertelt Nikkie. Dit 

jaar heeft ROBBIES de Retail Award 

gewonnen voor Overall Con-cept 

Experience Store, een zegel op het 

harde werken.  
 

 
 

Filosofie 

“ROBBIES neemt je mee naar meer 

dan gemiddeld, brengt een lach op je 

gezicht, maakt kleine gebaren groots, 

inspireert en brengt nieuwe 

herinneringen ...” 

 

Inspiratie 

“Parijs is één van mijn grootste 

inspiratie bronnen. Zo vaak als ik kan 

 

 

 

ga ik richting Parijs, fiets ik uren door 

de stad en als de menigte links gaat, 

ga ik rechts. Zo ontdek ik de meest 

bijzondere plekjes en ontmoet ik 

gedreven en gepassioneerde onder-

nemers.”  

 

 
 

ROBBIES Fashion 

Op een geheel eigentijdse wijze 

presenteert ROBBIES een 

modecollectie voor de hedendaagse 

vrouw met merken variërend van 

casual chique, classic vintage en 

rebelle elegance.  

 

De collectie is speels en in beweging 

doordat ROBBIES continu zorgt voor 

aanvulling en vernieuwing. Verder is 

er een ruim assortiment van 

exclusieve parfums en ‘home 

fragrance‘ uit o.a. Parijs en Florence, 

heerlijke ‘body & care’ producten, 

stoere tassen en lederwaren, diverse 

mode accessoires en unieke 

sieraden die over de hele wereld 

geselecteerd worden.  

 

ROBBIES Lifestyle 

De LIFESTYLE collectie van 

ROBBIES bevat producten die allen 

te maken hebben met dagelijkse 

bezigheden. Het is anders…het is 

nieuw met oud en oud met nieuw. 

Binnen de collectie vindt je zowel 

nieuwe als unieke antieke 

meubelstukken en woonaccessoires 

van over de hele wereld.  

 

 

 

 

“Het ROBBIES-busje komt overal. 

We zoeken op veilingen en struinen 

markten af voor dat ene unieke 

exemplaar die in de collectie ROB-

BIES UNIQUE PIECES thuishoort. 

ROBBIES selecteert daarnaast 

bijzondere merken op het gebied van 

wonen en interieur die een lach op je 

gezicht geven.”  

 

ROBBIES FOOD 

ROBBIES presenteert een assorti-

ment van heerlijke biologische en 

ambachtelijke ‘food’-producten uit 

binnen- en buitenland. Smaak en 
beleving staan centraal. Binnen de 

FOOD-collectie vind je een ruim 

aanbod van lekkere en luxe 

delicatesses aangevuld met kook- en 

keukenaccessoires. “Wanneer we 

reizen, beleven wij unieke momen-

ten, ontmoeten wij bijzondere onder-

nemers, zien en komen we lokale 

specialiteiten tegen die ons verblij-

den…hetgeen wij graag delen.” 

 

 
 

ROBBIES CAFE 

“Hier vind je een ruim keuze aan 

lekkernijen en traditionele koffies die 

met verse koffiebonen, liefde en 

vakmanschap door onze barista’s 

worden bereid. In de middag biedt de 

kaart een keuze van authentieke 

lunchgerechten, bereid met 

ingrediënten van topkwaliteit.  

 

We werken met zoveel mogelijk 

biologische en ambachtelijk 

producten. Hierdoor smaakt het niet 

alleen lekker, maar voelt het ook nog 

eens goed! De passie waarmee 

wordt gewerkt is te proeven in de 

gerechten die worden geserveerd. 

Een ongedwongen sfeer zorgen voor 

een warm en hartelijk gevoel.” 
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AccountAnders 
 

Pastoor van Kessellaan 5 
4761 BH Zevenbergen 
 
 
085-7608500 
www.accountanders.nl 
info@accountanders.nl 

 

Voorsprong bereik je samen! 
 
 

Dit magazine is ontstaan uit het idee dat we onze klanten ook voorsprong kunnen geven door hun verhaal te delen op een 
platform dat voor iedereen toegankelijk is. Bent u klant of relatie van AccountAnders en wilt u ook graag anderen inspireren met 

uw verhaal? Neem dan contact op met Maaike Slinger via maaike.slinger@accountanders.nl.  

mailto:maaike.slinger@accountanders.nl

