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Kleefs model redt 180 banen
Rheinische Post / Lokale Wirtschaft / Marktbericht

In Berlijn vreesden 180 werknemers en hun families voor de arbeidsplaatsen. De Kleefse
Heidrun en Wolfgang Lohmann hielpen met hun bedrijfsconcept, zodat de firma en de
banen behouden bleven.
KLEVE. „Het voordeel voor de kopers was de aanzienlijke tijdwinst”, benadrukt Heidrun
Lohmann. Zij is directrice van de firma Klevis, die GmbH’s en AG’s in het voren opricht. Deze
vennootschappen kunnen belangstellenden aankopen. „Dat spaart onze klanten waardevolle
tijd. Klevis neemt hen de gang naar de notaris, het Amtsgericht, de bank, IHK, de
belastingadviseur en de advocaat uit handen“, licht de directrice en eigenaresse van het
concept toe. Want normaal gesproken zou de oprichting van een eigen onderneming twee
tot drie maanden duren. Het project in de hoofdstad was voor Klevis het bedrijf, waarbij tot
dusver de meeste arbeidsplaatsen zijn gered.
Snel in de markt
De chronologie van de gebeurtenissen in Berlijn: dinsdagmorgen was de afspraak voor de
overname bij de notaris in Kleve. Woensdag werden de koopcontracten voor de insolvente
vennootschap in de hoofdstad ondertekend. Donderdag had de overgave van het bedrijf met
180 werknemers plaats. Vrijdag nam de geredde
onderneming de arbeid weer op. „De klant had
zijn doel, snel in de markt te komen, bereikt”,
aldus Heidrun Lohmann.
Het idee van oprichtingen van firma’s op
voorhand zou in 1998 bij gesprekken in de
Nederlands-Duitse Businessclub zijn geboren.
Nederlanders zouden hebben geklaagd, dat
deze service in Kleve zou ontbreken, bericht
Wolfgang Lohmann. De echtgenoot van Heidrun
Lohmann vult het aanbod van Klevis voor de
bedrijven aan met zijn diensten in provinciale verzekeringen en door de service in
onroerende goederen. „Er zijn weliswaar nog andere aanbieders van de service in het
oprichten van ondernemingen op voorhand, maar niet met ons aanvullende aanbod”,
benadrukt Wolfgang Lohmann.
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Alle formaliteiten
Klevis heeft zijn diensten uitgebreid en wel met de oprichting van firma’s in de EU. „Wij
leggen dan ook het contact met de belastingadviseurs en advocaten in het betreffende land
en handelen alle formaliteiten af“, zegt de directrice.
„Veel van onze klanten worden door belastingadviseurs en advocaten uit Kleve begeleid. Dat
is ook bij het Berlijnse project zo geweest”, bericht Heidrun Lohmann. Zij prijst bij deze zaak
de snelheid van het Finanzamt bij de verstrekking van het belastingnummer. De activiteiten
van Klevis zijn ook een private economische bevordering voor Kleve.
„Door ons zakelijke model hebben zich reeds 10 firma’s in de gemeente gevestigd“ stelt de
directrice vast
Info:
Acht medewerkers
De naam Klevis is voor de firma gekozen, omdat hij een verbinding met Kleve tot stand
brengt. De zetel is aan de Wasserstraße 18. Tot Lohmann & Lohmann - Zukunft gestalten
- behoren Klevis alsmede de Provinzial-Versicherungen und Immobilien. Echtgenoot
Wolfgang Lohmann is de partner bij Versicherungen und Immobilien. Bij Lohmann &
Lohmann werken acht personeelsleden.
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