
DE SPONSOREN

Of het nu gaat om een logo, een ontwerp voor een huisstijl, een reclame voor een krant,  tijdschrift of een folder, het
beletteren  van  een  tram,  het  leveren  van  bedrijfskleding  met  of  zonder  uw  logo  en  alle  andere  vormen  van
relatiegeschenken.

Wij kunnen dit voor u verzorgen in een vorm die het beste bij u past.

De slimste weg naar uw Golfvaardigheidsbewijs of uw(single) handicap.

-  Cursussen
-  Clinics
-  Videolessen

zoekt het huis dat echt uw thuis is? Een woning die u past als een warme jas? Of u bent van
plan uw huidige koopwoning zo goed mogelijk te verkopen? In beide gevallen bent u hier aan
het juiste adres. Wij bieden u jarenlange ervaring in aankoop en verkoop. En: een zeer
persoonlijke begeleiding. We zijn niet de grootste makelaar en dat is juist onze grote kracht.
U bent voor ons niet nummer-zoveel, u bent nummer 1. Vandaar ook dat we bij onze
dienstverlening aan u helemaal rekening houden met uw persoonlijke wensen
Welkom bij Wientjens BOG Makelaardij. Wij zijn gespecialiseerd in taxaties, huur, verhuur, koop, en
verkoop van bedrijfsmatige onroerende zaken. We doen liever ��n ding goed dan van alles een beetje.
Daarom hebben we bewust gekozen voor een aparte afdeling Bedrijfsmatig Onroerend Goed. Voor ons
werkgebied focussen we ons voornamelijk op regio Haaglanden en zijn we veelal direct actief betrokken bij
het management van uw bedrijf. Zo verloopt onze communicatie duidelijk en effici�nt. 
We houden van korte lijnen, snel handelen.

Voor al uw drukwerk
- Geboortekaartjes
- Briefpapier
- Flyers
- Folders
- Posters

ADB Promotions bestaat ruim 10 jaar en is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bedrukken, borduren en leveren
van alle soorten (promotioneel) textiel, bedrijfskleding, sportkleding en �custom made� producties.
Daarnaast leveren wij ook (bedrukte) relatiegeschenken, vlaggen, stickers, belettering en wat u nog meer zou willen
voorzien van uw logo

Va Bene Health & fitnesscentre is een multifunctioneel sportcentrum met een open oog voor de ontwikkelingen
binnen de fitnessbranche. Va Bene heeft als doelstelling: "fit worden, zijn en blijven". Onder leiding van onze
gediplomeerde instructeurs, kunt u in een ontspannen en gezellige omgeving werken aan uw gezondheid.

Westland Adviesgroep is een modern, eigentijds en onafhankelijk bedrijf dat een hoge graad van
bemiddeling nastreeft. Als u op zoek bent naar service en deskundigheid dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij ons terecht voor onafhankelijk verzekerings- en
financieel advies.

Binnen de Groep zijn 8 bedrijven te onderscheiden, die ��n of meerdere disciplines voeren. 
De discipline Klimaatinstallaties waar het allemaal mee begonnen is, behelst de techniek voor grotere en
complexe systemen vaak gecombineerd met koel- en luchtsystemen. Deze dienst is veruit de grootste.
Onze Sanitair en Dakwerk diensten behoren overigens tot de grootste van Nederland. Airconditioning
richt zich vooral op kleine koelsystemen en is speciaal ingericht voor deze markt. Deze dienst is zeer
snel groeiend. Het bedrijf Onderhoud & Beheer richt zich zowel op de particuliere als de zakelijke markt
met onderhoudscontracten oplopend tot � 500.000. De discipline Meet & Regeltechniek staat volledig in
dienst van de bovengenoemde afdelingen.

Vreeswijk Verbeek makelaars o.g. is energiek en actief op de onroerend goedmarkt in de regio
Haaglanden.

Het kantoor van Vreeswijk Verbeek makelaars o.g. heeft een strategische ligging temidden van het
Wateringse Veld.

In een ruim opgezette en kindvriendelijke woonomgeving met fraaie parken, groene pleinen en
waterpartijen is het
Wateringse Veld op landelijk niveau een woonaangevende wijk. Deze nieuwe wijk van Den Haag is uiterst
centraal
gelegen tussen Rijswijk en het Westland.
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Tribute Space is gespecialiseerd in de verhuur, lease, in- en verkoop, projectbegeleiding en bijkomende
techniek van verplaatsbare modulaire bedrijfshuisvesting. Tribute Space bieden klant-specifieke
oplossingen.

Naast een ruim assortiment aan producten levert Tribute Space tevens een breed dienstenpakket,
bestaande uit professioneel advies, turn-key oplevering, transport, montage en demontage, opslag van
modulaire gebouwen, etc..

Vanuit ons kantoor te Alblasserdam wordt landelijk geopereerd.

Frisia geeft antwoord op "iedere" vraag over onroerend goed en biedt oplossingen voor complexe
vraagstukken van uiteenlopende aard op het gebied van:

- vastgoedmarketing
- huisvestingsadvies
- waardebepaling vastgoed, raming wervingskosten, vaststelling herbouwwaarde
- marktonderzoek en marktanalyse
- grondexploitatie, erfpacht, onteigening en bodemverontreiniging
- incourante onroerende zaken als scholen, kerken, ziekenhuizen etc.

Uw belang is ons doel! Wij koesteren de persoonlijke duurzame relatie. Onze adviezen zijn helder, direct en
duidelijk.

State of Art is een Nederlands merk voor casual menswear, succesvol in veel Europese landen. De
activiteiten worden geco�rdineerd vanuit het hoofdkantoor in Lichtenvoorde en de centrale showroom in
Amsterdam ZO.
In tegenstelling tot veel andere merken, die jaarlijks een zomer- en wintercollectie aanbieden, presenteert
State of Art acht collecties per jaar.

Door deze unieke benadering hangt altijd het juiste artikel op het juiste moment in de winkel. Deze continue
vernieuwing zorgt ervoor dat een bezoek aan de State of Art dealer altijd weer een verrassing is.

State of Art is verkrijgbaar in 1.500 winkels in elf Europese landen. In Nederland, Belgi� en Duitsland bent
u bovendien van harte welkom in ��n van de tien State of Art winkels en veertig State of Art shop-in-
shops.

Sandoz, a Novartis company, with global headquarters in Vienna, Austria (will be relocated to Holzkirchen,
Germany), is a world leader in generic pharmaceuticals and develops, manufactures and markets these
medicines as well as pharmaceutical and biotechnological active ingredients. Decades of experience and
know-how make Sandoz a renowned partner in pharmaceuticals, biopharmaceuticals and anti-infectives.
Sandoz reported sales in 2004 were USD 3.0 billion and employed approximately 13, 400 people in more
than 110 countries.

De visie van Disporta is eigenlijk eenvoudig: "alles onder een dak". Wij streven ernaar om u een compleet
pakket te kunnen presenteren op het gebied van braces en hulpmiddelen. Het assortiment bevat een
diversiteit aan producten per indicatie overzichtelijk en logisch gepresenteerd. Wij hebben er duidelijk naar
gestreefd om voor elk budget toegankelijk te zijn. Disporta ontwikkelt niet zelf de producten maar
ori�nteert zich breed op de markt van aanbieders. Vervolgens vindt er overleg plaats met de gebruikers.
Uiteindelijk bepaalt u welke producten worden toegevoegd aan het assortiment. Daarnaast bieden wij u een
breed scala aan logistieke mogelijkheden waardoor u zelf bepaalt op welke wijze u het product kunt
ontvangen

Bij FREE-KICK.NL kunt u terecht voor al uw voetbalartikelen,
met de garanties en de leveringsvoorwaarden zoals u in de gelijknamige winkel in Den Haag van ons
gewend bent.

Lijstenmakerij/opplakservice GROEN
-  opplakken / inlijsten foto's - posters - tekeningen -  schilderijen -  landkaarten
-  grote collectiehouten en aluminium lijsten
-  schoonmaken / restaureren schilderijen
-  spiegels, passe-partouts'ophangsystemen, museumglas

Marineweg 1, Wassenaar.
Tel.: 0705115656
ThermoNoord is een technische groothandel, gespecialiseerd in warmtetechniek, warmwatertechniek en
klimaattechniek. Het bedrijf is opgericht in 1979 en is sinds 2002 onderdeel van de

Plieger groep.
De hoofdvestiging zetelt in Gorredijk en de nevenvestigingen in Groningen, De Goorn, Putten, Dordrecht en
Veghel. ThermoNoord heeft 150 medewerkers.
HATRAL LEIDSCHENDAM BV is een onderneming die zich ten doel stelt om op een veilige manier
machines te transporteren en te plaatsen.
HATRAL heeft ruim in de dertig jaar van zijn bestaan veel kennis- en ervaring opgebouwd met deze
werkzaamheden

www.lexgroep.nl
Ben jij enthousiast hardloper, streef je naar verbetering en zoek je verandering?
In de duinen van Meijendel, centraal tussen Leiden, Den Haag en Zoetermeer doen wij als enthousiaste
vriendenclub een hardlooptraining. We bereiden ons voor op het lopen van stadsmarathons, de Jungfrau
Marathon in Zwitserland of een kortere afstand.
Onze groep zoekt natuurlijk gezelligheid, maar is niettemin zeer gericht aan het trainen. Mensen zoeken
vaak naar het juiste evenwicht hierin. Ik laat zien hoe dit evenwicht te bereiken.
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Lex van Eck van der Sluijs

Autobedrijf Le V�lo B.V

Autobedrijf Le V�lo B.V. is op het moment ��n van de grootste Citro�ndealers van Nederland met een
jaarlijkse omzet van ruim 1000 nieuwe en 700 gebruikte auto�s. De hoofdvestiging is nog steeds
gevestigd aan de Binckhorstlaan, met als servicepunten de Sinaasappelstraat in Den Haag en de Van
Hallstraat in Wassenaar.

Deloitte is de grootste organisatie op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy en
financieel advies in Nederland. Wij hebben ruim 6.500 medewerkers en kantoren door heel Nederland.
Deloitte Nederland is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en "member of Deloitte Touche
Tohmatsu".

Wij zijn een modern accountants- en belastingadviesburo met meer dan 35 werkzame
personen. Wij houden ons bezig met advisering aan ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf op het gebied van het inrichten en voeren van de financiele administratie,
belastingzaken, personeelszaken, subsidiemogelijkheden en financiering.
Onze kennis putten wij enerzijds uit een zware theoretische opleiding (post HBO-niveau),
anderzijds wordt gebruik gemaakt van de modernste technologische hulpmiddelen.

APAC Airconditioning is opgericht in 1987 is de start en basis van de APAC Group. Kennis en ervaring in
het vakgebied maar ook de hoge kwaliteit van de producten die worden vertegenwoordigd hebben
bijgedragen aan een constante groei en een uitstekende reputatie. Door de hoge mate van specialisatie is
APAC meer dan alleen leverancier. Zowel voor de adviseur en installateur zijn wij dan ook meer partner dan
een catalogus in de kast.

ING is een van de grootste financi�le instellingen ter wereld en biedt producten en diensten aan op het
gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer in meer dan 50 landen. Kijk hier voor meer
informatie over onze diensten, onze normen en waarden en onze medewerkers.

Gespecialiseerd in:

- Projectbeheer van luchtkanaal projecten
- Maatwerk in luchtkanaal plaatwerk
- Handel in standaard luchtkanaal componenten
- Montage van luchtkanalen en bijbehoren materiaal
- Inspectie en onderhoud van luchtkanalen
- Calamiteiten service

En bij dit alles een uitgebreide ervaring welke je graag terzijde staat in al uw luchtbehandelingsprojecten

Technische Unie, opgericht in 1880 en sinds 2000 volledig dochter van Sonepar, streeft er naar de beste
technische groothandel in Nederland te zijn. Zij realiseert dit door zich met ruim 1.800 medewerkers bezig
te houden met het beschikbaar stellen en distribueren van een breed assortiment technische
installatiematerialen met alle bijbehorende informatie op de afgesproken tijd, plaats en overige
voorwaarden van dienstverlening. Daarbij ligt de toegevoegde waarde van Technische Unie vooral in het
actief inspelen op de wensen van afnemers. Ook is het verschaffen en toegankelijk maken van de
verschillende producten en alle bijhorende informatie een belangrijke doelstelling.

Affiliated Computer Services is een Amerikaanse dienstverlener in de ITO en de BPO markt.Outsourcing
is het modewoord op dit moment en dat is precies wat ACS groot gemaakt heeft. Er zijn meer dan 40.000 
ACS-ers actief om onze (grote) klanten wereldwijd in deze markt services te verlenen. En dus ook in
Nederland.  Voor een meer uitgebreide introductie: www.acs-inc.com

TRACK & TRAIL
TRAVEL | CAMPING | OUTDOOR
Track & Trail is een speciaalzaak voor de avontuurlijke reiziger, de lichtgewicht kampeerder, de
(berg-) wandelaar en een winkel voor een ieder die zich aangetrokken voelt tot ons stoere assortiment.
Ook voor een beklimming van de Kilimanjaro bent u bij Track & Trail aan het juiste adres. Bijna alle 35
klimmers die �Klimmen voor Kenia� zijn u al voor geweest.

Verhoef & Bone Klimaattechniek bv

Als leverancier van apparatuur voor complete luchtbehandeling installaties, onderscheidt Verhoef & Bone
zich door een klantgerichte benaderingswijze.
De perfecte service, de uitstekende technische ondersteuning en een gunstig
prijsniveau zijn zaken, die kenmerkend zijn voor Verhoef & Bone. Het maakt Verhoef & Bone een
betrouwbare partner voor zowel de adviseur als de installateur.

De Rijsbergen Groep is een groothandelsketen in automaterialen, banden,
gereedschappen en equipment, met vestigingen in Leiderdorp, Alphen, Katwijk en
Waddinxveen.

Ons assortiment bestaat uit m��r dan 50.000 verschillende onderdelen. Wij weten wat er
leeft op het gebied van automaterialen, maar ook als het gaat om accessoires en
car-styling. Het moet wel heel gek lopen, wilt u het bij ons
niet kunnen vinden! Daarnaast beschikken we over een eigen
inbouwstation voor car-hifi, telecom, navigatie en
beveiligingssystemen. En altijd scherp geprijsd!
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Wat kan ons bedrijf voor u betekenen:
Vele jaren van vakbekwaamheid en ervaring in renovatie, restauratie en groot onderhoud van huizen en
bedrijfspanden, met een specialisme voor klassieke panden. Ruime ervaring in het uitvoeren van complete
verbouwingen, dakbedekkingen, metselwerk, stukwerk, timmerwerk, schilderwerk en groot loodgieterwerk. Onze
kracht ligt vooral ook in het bedenken en realiseren van creatieve en originele oplossingen voor speciale wensen op
woon- en werkgebied.

Hoe werken wij:
Na een uitgebreide voorbespreking krijgt u van ons een duidelijke en gedetailleerde offerte. Deze offerte wordt met u
besproken zodat u een duidelijk inzicht krijgt in de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd. Bij goedkeuring van
de offerte wordt bepaald wanneer de werkzaamheden kunnen aanvangen en op welke datum deze worden
opgeleverd. Tijdens de werkzaamheden worden regelmatig controles uitgevoerd, waarna overleg met de
opdrachtgever zal plaatsvinden over de voortgang en oplossingen voor mogelijke knelpunten.

Al 25 jaar is Steenland actief in de interieurbouw wereld. Of het nu gaat om een complete, exclusieve
maatwerk inrichting voor een kantoor, woonhuis of winkel of om een aanvulling op bestaand meubilair, ieder
meubelstuk krijgt dezelfde aandacht en begeleiding.
Steenland wil een partner zijn van de architect en/of opdrachtgever en meedenken aan het realiseren van
een topproduct, waarbij vakmanschap hand in hand gaat met de modernste productietechnieken.
In de werkplaats met een geavanceerd machinepark en een eigen spuiterij werkt een enthousiast team van
gemotiveerde, goed opgeleide meubelmakers.
Steenland Interieurbouw is een erkend leerbedrijf, dat de deuren graag openzet voor jongeren die aan het
begin van hun loopbaan als meubelmaker staan
Wolters & CO. v.o.f. gespecialiseerd onafhankelijk kantoor voor hypotheken, pensioenen, spaaradviezen en
verzekeringen, met kantoren in Voorschoten en Den haag.

Onafhankelijk bemiddelaar voor:

Hypotheekbanken
Pensioenfondsen
Spaarbanken
Verzekeringsmaatschappijen

Of het nu gaat voor een verhoging van uw hypotheek, wijziging of nieuw af te sluiten hypotheek voor
aankoop of verbouw van uw woning, Wolters & CO adviseert u deskundig betrouwbaar en onafhankelijk.
Vraag vrijblijvend kosteloos advies.
Soepeltjes naar boven met M & O !!!!

Wij steunen alle klimmers en bieden na afloop van de beklimming een gratis post-kilimanjaro-consult
( 070-3688957 ) aan.

Kring-apotheken streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Zo hebben
ze een eigen bezorgservice voor mensen die slecht ter been zijn, een spreekruimte voor
persoonlijke gesprekken en allerhande informatie over klachten en aandoeningen. Alle
Kring-apotheken werken volgens dezelfde visie. U kunt daarbij rekenen
op:

. Deskundig advies en uitleg over het gebruik van geneesmiddelen

. Aantoonbare kwaliteit

. Beschikbaarheid van apotheker en assistenten voor vragen of een persoonlijk gesprek

. Zorgvuldige medicatiebewaking voor een veilig gebruik van uw geneesmiddelen

. Persoonlijke begeleiding van uw geneesmiddelgebruik

. Een verantwoord assortiment

. Voortdurende zorg voor uw gezondheid

SBJ Tools is een vooraanstaande leverancier van gereedschappen en machines.

Een internationaal opererende organisatie die er trots op is dagelijks te kunnen bewijzen waar ze voor
staat.

" Voor kwaliteit in de ruimste zin van het woord. "

De buitengewoon hoge servicegraad van 98% is typerend voor de uitstekende prestaties van SBJ TOOLS.
Snelle levering, deskundig advies, perfecte kwaliteit.

Revac Specialistische Technieken BV
Gespecialiseerd in funderingstechnieken en uiteenlopende (in shore) onderwater constructiewerken.
Bij de funderingstechnieken gaat het ondermeer om het vervangen, optimaliseren of verlengen van
bestaande funderingen, bijvoorbeeld ten behoeve kelderbouw of wegens aantasting van de bestaande
fundering.
De onderwater-werkzaamheden zijn in het algemeen beton- en staalconstructies, bijvoorbeeld ter
vervanging of reparatie van kademuren, aanleg en herstel van scheephellingen of onderwaterfunderingen

Noise and vibration are part of our daily lifes. But on occasion they become a nuisance and cause
problems. Rubber Design can remedy this by supplying passive as well as active insulations in order to
isolate the sources of such disturbances. As a result a significant improvement of working conditions and an
impressive lifetime duration of machinery is achieved.
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Het aannemingsbedrijf ligt in industriegebied Zichtenburg/Kerketuinen. Door de centrale ligging, een
perfecte locatie voor onze (vaste) opdrachtgevers in de regio Den Haag. Door de aanleg van, onlangs
gereedgekomen, nieuwe wegen is de ontsluiting naar de andere delen van het land zonder meer goed.
Bij Bouw- en Aannemingsbedrijf L. Dijkxhoorn B.V. zijn ongeveer 65 medewerk(st)ers in vaste dienst. Deze
medewerk(st)ers zijn over de verscheidene disciplines binnen ons bedrijf verdeeld. Een groot aantal van de
medewerkers bestaat uit vakbekwame timmerlieden, loodgieters en werkplaatstimmerlieden.

Boskalis bv is verantwoordelijk voor de activiteiten in Nederland en een deel van Noordwest Europa, ��n
van de tien thuismarkten van Koninklijke Boskalis Westminster. De lokale focus op activiteiten is ook in de
Nederlandse organisatie duidelijk terug te vinden. Binnen Nederland onderscheidt Boskalis projectregio's,
zodat de lijnen altijd kort blijven en opdrachtgevers een daadkrachtige, effici�nte dienstverlening kan
worden geboden.

Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie
Beatrixstraat 1a
Poeldijk

De Teva hand staat voor Vriend van Water bij de Hopi indianen. Het ontstaan van Teva heeft dan ook
haar wortels diep in de Amerikaanse Grand Canyon waar in 1984 jaar een rafting gids een sportsandaal
uitvond. Twintig jaar en vele miljoenen sandalen later zou blijken dat het de meest succesvolle, meest
gedragen sandaal ooit zou blijken. Tegenwoordig tekent Teva voor een uitgebreid gamma innovatieve
sandalen, schoenen en slippers waarbij kwaliteit duurzaamheid en vanzelfsprekend draagcomfort voorop
staan

"Engeland is te klein, veel te klein! Ik ga naar Afrika, is heb ruimte nodig" Dit verklaarde Dennis Fynch
Hatton (Out of Africa), voordat hij in 1911 per zeilschip naar de kust van Kenia vertrok.Hij had gelijk!!!
Kenia's imposante bergen, wolkenloze hemel en uitgestrekte savannen, het voedsel voor grote kuddes
wild, is al eeuwen lang onderwerp van film en literatuur. Dit land vol avontuur bekoorde koningen en vorsten
. Schrijvers waren slechts in staat hun ervaringen te verwoorden in superlatieven. Niet zo lang geleden
waren deze droomreizen slechts voorbehouden aan de rijken der aarde.

Biegelaar BV in Maarssen is een geavanceerde rotatiediepdrukkerij met een breed scala aan
productiemogelijkheden. Het bedrijf is vrijwel geheel geautomatiseerd. De segmenten waarop Biegelaar
zich voornamelijk richt zijn uitgeverijen van publieksmagazines en sponsored magazines, de retailmarkt,
catalogi en gidsen; zowel nationaal als internationaal

Ontwikkeling Door
Samenwerking - ONDOSA

Steunt ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld zonder onderscheid naar religieuze, politieke of
maatschappelijke gezindheid.

Achmea wil een maatschappelijk betrokken, toonaangevende en innoverende dienstverlener zijn in
Financi�le Diensten, Zekerheid en Zorg (All Finance, All Care). Het is ons doel om onze klanten de juiste
product/dienstcombinaties te bieden, waardoor zorgen uit handen worden genomen. Daarbij staat een
menselijke  benadering van onze klanten centraal.

Gelukkig heeft de KNVB de veteranenklasse op ons niveau in ere hersteld. JAC7 zal daar ongetwijfeld
beter passen dan tussen de jonkies van vorig seizoen. Alle reden dus om het nieuwe seizoen met
vertrouwen tegemoet te zien. 

Belangenbehartiging en ondersteuning
De VBKO heeft de beschikking over een eigen bureau met 13 full- en part-time medewerksters en
medewerkers. Het behartigen van de belangen van de leden in hun hoedanigheid als werkgever en
ondernemer is de hoofdtaak van het VBKO-bureau.
De aandachtsgebieden daarbij zijn:

Sociale Zaken
Opleidingen
Marktzaken
Juridische Zaken
Technische Zaken

Op het gebied van sociale zaken voert de VBKO de CAO-onderhandelingen namens de bedrijfstak en
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geeft ze het Arbo-beleid mede gestalte.
Op het gebied van opleidingen initieert de vereniging bedrijfstakgerichte opleidingen en werft ze leerlingen
voor waterbouwopleidingen, dit alles om te voorzien in de grote behoefte aan goed opgeleid personeel.
Op het gebied van marktzaken streeft de VBKO naar continu�teit in de opdrachtenstroom en naar
transparante marktverhoudingen.
Op het gebied van juridische zaken streeft de VBKO naar voor de leden werkbare wet- en regelgeving,
met name op nautisch gebied en in relatie tot de uitvoering van waterbouwkundige werken.
Op het gebied van technische zaken stimuleert de VBKO technologisch onderzoek voor de natte
waterbouw en bevordert ze de toegankelijkheid van nieuwe en bestaande onderzoeksresultaten voor de
leden. Ook technische (besteks)regelgeving valt onder dit aandachtsgebied.
Naast deze branchebrede belangenbehartiging biedt het VBKO-bureau de leden collectieve en individuele
informatie, ondersteuning en advies aan.

WEMS is in een feeststemming, dit jaar bestaan wij alweer 10 jaar. Onze kwaliteit en prijsverhouding blijven
wij ook waarborgen voor de toekomst. Al onze etalagefiguren zijn voorzien van een TNO rapport op grond
van de brandveiligheid. De etalagefiguren zijn vervaardigd van hoogwaardig polyester en voorzien van een
extra coating waardoor de lak niet snel zal worden beschadigd.
WEMS is een groothandel die permanent meer dan 32 modellen in ruime maten op voorraad heeft

Het Segbroek College is een openbare scholengemeenschap voor vmbo-tl, havo, atheneum en
gymnasium. Er zijn meer van zulke scholen. Het Segbroek College heeft echter een paar bijzondere
eigenschappen, die samen iets van het karakter van de school zeggen... kijk verder op de website

"To be our customers' first choice for airconditioning, heating and refregeration solutions everywhere around
the world", dat is wereldwijd de missie van Carrier. Met recht kan gezegd worden dat Carrier thuis is in
airconditioning. Klantgerichte oplossingen zijn onze specialiteit en ons zeer uiteenlopende productenpakket
sluit naadloos aan op de behoeften van de markt. Voor iedere situatie is een optimale oplossing voor
handen en men vindt onze producten dan ook overal waar mensen wonen, werken of recre�ren.

Het kantoor is - als zelfstandig notariskantoor - gestart op 1 januari 1994. Destijds met 3 medewerkers,
inmiddels zijn dat er 13. Sinds november 2000 is het kantoor gevestigd in een mooi - maar net niet t� mooi
- pand aan het Statenplein 1 in Den Haag.
Het is een ruime en behaaglijke werkplek, met in de directe omgeving altijd een parkeerplaats voor de auto.
De apparatuur is up-to-date. De kennis ook, maar dat spreekt vanzelf.

Het kantoor heeft zich inmiddels een vaste positie in Den Haag verworven door kwaliteit te combineren met
een cli�ntvriendelijke opstelling.
Het kantoor streeft naar snel en zorgvuldig werk. Bewust geen groot kantoor en juist daardoor in staat tot
een persoonlijke benadering van de cli�nten. Dat vereist hard werken; �n werken met je hart.

Wij houden ons bezig met alle facetten van het notariaat, met een lichte nadruk op:

ondernemingsrecht
o.g.-transacties
estate planning
familierecht

Praktijk voor Jeugdtandheelkunde
Peter Lansen, tandarts
Thomsonlaan 20
2565 LA  Den Haag
Telefoon (070)  360 99 16

We zijn een praktijk, die zich richt op de tandheelkundige zorg voor jonge mensen tussen de 2 en 18 jaar.

Van Eembergen koffie- en espressomachines B.V. is in 1980 opgericht door de heer G. van Eembergen
welke nog steeds actief is binnen het bedrijf.

De eerste espressomachine in Nederland is rond 1960 door F.G. van Eemberge geplaatst en wordt
hierdoor vaak de "godfather"van de espressomachines genoems. Als enige in Nederland is hij ook in het
bezit van een officieel monteurdiploma van FAEMA welke hij in Italie in de fabriek heeft behaald

DE SPONSOR http://aktievoorkenia.nl/kvk/de_sponsor.htm

6 van 6 26-12-15 11:04


