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reclamebelasting
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Geachte heer Dorsman

Hierbij een brief welke twee bedrijven uit de Beelmanstraat naar de Stichting Centrum Management
gestuurd hebben.

(

Met vriendelijke groet
Namens Wijzer B.V.

Hans Raymakers

mail@wijzerinfo.nl <mailto:mail@wijzerinfo.nl>
www.wijzernederland.nl <http://www.wijzernederland.nl>

De informatie in deze e-mail(inclusief eventuele bijlagen) is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht
hebt kennis te nemen van de inhoud van deze e-mail en/of de eventuele bijlagen en dat het u niet is
toegestaan het bericht te gebruiken, te kopiëren of te verstrekken aan anderen dan de geadresseerde.
Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen gelieve u de afzender hiervan onmiddellijk per kerende
e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. U wordt erop gewezen dat
e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. Wijzer is niet aansprakelijk voor de onjuiste en/of
onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht en/of de eventuele bijlagen, noch voor mogelijke
vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. Wijzer
staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat het bericht vrij is van
virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst(door derden)
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Stichting Centrum Management Valkenswaard
t.a.v. F van der Schaaf
Postbus 921
5550AX Valkenswaard

Betreft: onze mening over de reclamebelasting
(
Beste heer van der Schaaf,

Via de VVD vernamen wij dat de bedoeling is een reclamebelasting te heffen.
Namens Wijzer B.V. €uro-Wijzer B.V. en Van Moll engineering B.V. willen we ernstig bezwaar maken
tegen deze plannen.
Naast het feit dat we een forse OZB betalen heeft voor ons (en vele bedrijven met ons) de
bedrijfsvermelding op de gevel geen enkele commerciële waarde. Het is dus ook geen reclame.
Wij werven geen klanten, zijn geen winkel, hebben geen aanbiedingen of wat dan ook.
Het enige wat we als onze verantwoording zien is een bescheiden vermelding van de bedrijfsnaam
om zodoende een goede uitstraling van de ondernemingen in Valkenswaard te waarborgen.
Wij staan dan ook volledig achter het initiatief van de VVD'er Dhr. Iwan Luijendijk en zullen
meewerken aan alle vervolgstappen die er nodig zijn om dit slechte voorstel tegen te houden.

In de hoop dat u inziet dat dit initiatief geen doorgang kan en mag vinden verblijven wij,

B van Moll

Beelmanstraat 21

H Raymakers

Beelmanstraat 19

