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WELK OM
A GENDA

Afgelopen periode mochten
wij de volgende nieuwe
leden verwelkomen:

14 juli:
Bier- en bitterballenborrel
29 september 2021:
BHIK uitje

Reinvisie
Linda Wassink en
Ben van den Bogaard
Odijk

19 november 2021:
Dag van de Ondernemer

24 november 2021:

Autobedrijf Anders On
Sander Onwezen
Bunnik

Ondernemersprijs

15 december 2021:
Kerstborrel

BH IK
A MBAS SAD EUR
VCompany – Wilbert Vernooij
tweede BHIK ambassadeur
LEES MEER HIEROVER OP
PAGINA 2

BH IK
ONDE RNEEMT
Een verhaal en een gezicht bij
de ondernemer. Dat is wat we
laten zien in onze rubriek
BHIK onderneemt.
LEES HET
PAGINA 3

VERHAAL

OP

Jumbo De Meent Odijk
Martin de Kruijf
Odijk
ASB Advies
Gerhard Roeterd en
Sander Roeleveld
Odijk
SDW Vitaliteitsmanagement

Sandra Djukanovic
Werkhoven
Fysio Vandaag
Frank Robertz
Bunnik

BHIK
ambassadeur
Als netwerkclub+ voor ondernemend Bunnik, Odijk en
Werkhoven organiseren we niet alleen netwerkbijeenkomsten,
maar behartigen we ook de belangen van ondernemers bij
lokale en regionale overheden.

Graag willen we ons netwerk laten groeien en daarom
zoeken wij ambassadeurs die ook leden werven.

VCompany - Wilbert Vernooij mocht als tweede BHIK
ambassadeur zijn prijs in ontvangst nemen; een cadeaubon
van Eet van de boer.nl t.w.v. € 50,-. Keep up the good work!
gesponsord door RAAD bedrijfsoptimalisatie
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Top
gereedschap
voor bedrijf
en doe-hetzelver

BHIK ONDERNEEMT
met… Gereedschapverhuur.nl – Ronald Tubben
Een verhaal en een gezicht bij de ondernemer. Dat is

In 2009 is Ronald naar Bunnik verhuisd i.v.m. werk van zijn

wat we willen laten zien in onze rubriek

vrouw Mieke. Ronald zelf werkte destijds nog elders in

BHIK ONDERNEEMT.

loondienst.

Als tweede ondernemer in deze rubriek spreken we af

Voor de verbouwing van hun huis kocht hij goede doe-het-

met Ronald Tubben van Gereedschapverhuur.nl uit

zelf spullen met het idee ze later weer op Marktplaats te

Bunnik.

zetten. Maar na de verbouwing kwam er vraag om deze
spullen te huren. Gaandeweg werd dit steeds meer. In 2017

We worden ontvangen in zijn nieuwe pand op

werd besloten om 1 dag per week minder te gaan werken bij

Bedrijventerrein De Fruitveiling in Bunnik aan de

zijn

Bascule 6. Direct bij aankomst geeft Ronald een korte

In 2018 besluit hij om zijn baan op te zeggen en helemaal voor

rondleiding. Op het kantoor na, staat het hele pand vol

de gereedschapverhuur te gaan. Met zijn vrouw als financiele

met voorraad van steigers en gereedschap. Het pand is

backup durfe hij het aan om grote stappen te zetten. Het

voorzien van een lift, wel zo handig met al dat materiaal.

huidige pand aan De Fruitveiling werd aangekocht. Eind

Gereedschapverhuur.nl heeft een groot assortiment

2019 werd het pand opgeleverd en werd er geinvesteerd in

gereedschap o.a. van de merken Festool en Hilti en

goed gereedschap. Dat was een flinke investering – uit eigen

bediend zowel zakelijke als particuliere klanten uit de

onderneming.

regio.

Gereedschapverhuur.nl met de machines al uit het pand

Aanvankelijk is het begonnen als hobbymatig verhuren

gegroeid en begint de zoektocht naar een nieuw groter pand

van machines die hij zelf nodig had bij het verbouwen

in Bunnik.

van zijn huis.
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toemalige

baan.

En

nu,

Daarna

nog

is

geen

het

2

hard

jaar

gegaan.

verder,

is

Ronald wil graag een 2e vestiging openen in Utrecht. En wanneer
we vragen naar de ambities op langere termijn zouden daar nog
wel 2 of 3 vestigingen bij mogen komen in Utrecht. Ook wil hij op
langere termijn uitbreiden met het materieel zoals schaftketen
e.d.

om

het

complete

plaatje

te

kunnen

leveren.

Ronald doet zelf het bedrijf en de administratie, wel heeft hij hulp
van een losse kracht. “Mijn dagen bestaan uit het bijhouden en
onderhouden van de voorraad, poetsen en repareren. Het leukste
vind ik toch het klantcontact. Graag zou ik in de toekomst meer
de weg op willen voor contact met klanten en leveranciers.”
We

zijn

benieuwd

naar

de

ontwikkelingen.

BEDANKT RONALD EN VEEL SUCCES!

Als laatst hebben we nog gevraagd wat Ronald andere
ondernemers wil meegeven:

Altijd blijven lachen

tekst & design by RAAD bedrijfsoptimalisatie
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