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Win een droominterieur t.w.v. e10.000,- 
Ga snel naar www.ambipur.nl

wrijf en ruik

Schep de warme sfeer van de open 

haard in je huis met nieuwe Ambi Pur 

Aromatic Wood. Ruik ‘m zelf op deze 

pagina en laat je inspireren. Verkrijg-

baar als elektrische geurverspreider, 

Inspira en Instant Perfume.

Nieuwe Ambi Pur Aromatic Wood. 
De warme geur van hout in je interieur.

Koop nu Soft Linen & win een prachtig VT Wonen 

linnengoedpakket. Ga snel naar www.ambipur.nl

Nieuwe Ambi Pur Soft Linen.

De frisse geur van pas gewassen linnengoed in je interieur.

wrijf 
en ruik

PROBEER Nu: tijdElijk 
mEt gRatis hOudER. 

Hoe lekker een geur ook is, na een tijdje raakt je neus eraan gewend en ruik je ‘m niet meer. Daarom is er nu Ambi  

Pur 3volution. De eerste elektrische luchtverfrisser met 3 parfumnuances, die elkaar elke 45 minuten afwisselen.  

Ambi Pur 3volution is er in twee varianten. Geniet van Fresh New Day, met de parfumnuances 

Openslaande Ramen, Pas Gemaaid Gras en Fris Ochtendbriesje. Of kies voor Seaside Breezes, de 

maritieme parfumlijn. Daarvan geniet je de hele dag door. Keer op keer op keer. www.ambipur.nl

Nieuwe ambi Pur 3volution. drie heerlijke parfums 
 die elkaar afwisselen in één luchtverfrisser.

Ontdek wat een puurdere, zachtere lucht met je doet.

Ambi Pur Puresse is  de eerste geur l i jn  met een hypoallergene  formule.  

De speciaa l  ontwikkelde luchtver f r issers bevatten geen bekende huidal lergenen. 

Geniet  van Ai r,  een l icht  mar i t ieme, sprankelende c i t rusgeur.  

Of  ontdek Cotton,  een ver f i jnde geur voor een heer l i jk  ontspannen gevoel .  

Zo breng je rust  in je huis met Ambi Pur Puresse.

Je komt tot rust met Ambi Pur Puresse.

Wri j f  
en  
ru ik

Heb je ook zo’n druk leven en ben je toe aan meer rust?  

W in een bezoek van de Ambi Pur Puresse-rustmakers, 

sty l is tes d ie rust  in je huis brengen en je t ips geven. 

Laat ons weten waarom j i j  meer rust  nodig hebt in huis 

op www.rustinjehuis.nl  en win een bezoek van de  

rustmakers b i j  jou thuis.

Account: Ambi Pur
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www.artsenzondergrenzen.nl

WIJ BLIJVEN VECHTEN IN DARFUR

www.geefonsdemiddelen.nl

WIJ BLIJVEN  
VECHTEN  

IN COLOMBIA

www.geefonsdemiddelen.nl

WIJ BLIJVEN  
VECHTEN  

IN DARFUR

www.geefonsdemiddelen.nl

WIJ BLIJVEN  
VECHTEN  

IN SOMALIË

www.artsenzondergrenzen.nl

WIJ BLIJVEN VECHTEN IN DARFUR
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Account: Artsen Zonder Grenzen
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Stap 2: Leer meer over cholesterol.
Waar komt cholesterol vandaan? Wat kunt u 
eraan doen? Waar moet u op letten? Lees het 
allemaal in dit plan onder de tab Leer meer 
over cholesterol. Zo bent u weer helemaal op 
de hoogte.

Stap 3: Verlaag uw cholesterol met 3 
porties Becel pro.activ per dag.
Becel pro.activ verlaagt het cholesterolgehalte 
aanzienlijk als het wordt gebruikt volgens de 
informatie op de verpakking. Dat is weten-
schappelijk aangetoond. Om optimaal te 
kunnen profiteren van de cholesterolverlagende 
werking van Becel pro.activ kunt u het beste 
elke dag 3 porties Becel pro.activ gebruiken.  
Er is Becel pro.activ voor op het brood, een 
Becel pro.activ half vollemelkdrank en diverse 
smaken Becel pro.activ yoghurtproduct. Of u 
gebruikt 1 flesje Becel pro.activ yoghurtdrink 
per dag. Dit heeft dezelfde werking als 3 
porties van de andere Becel pro.activ produc-
ten. Hoe u Becel pro.activ in uw dagelijkse 
leven inpast leest u onder de tab Cholesterol 
verlagen? Zo doet u het.

Leer meer over cholesterol
Cholesterol! Iedereen doet er altijd negatief 
over, maar in feite kunt u het niet missen.  
Elke dag heeft u cholesterol nodig. Cholesterol 
is namelijk een belangrijk onderdeel van uw 
lichaamscellen en van onmisbare hormonen. 
Zonder cholesterol kan uw lichaam niet goed 
functioneren. 
Maar een teveel aan cholesterol is ook weer 
niet goed. Want door te veel cholesterol in  
het bloed is de kans op hart- en vaatziekten 
vergroot.

Een gezonde dag met Becel pro.activ
Elke dag 3 porties Becel pro.activ gebruiken 
moeilijk? Nee hoor! Kijk maar naar deze voor- 
 beelddagmenu’s. Of u nu de hele dag thuis 
bent of onderweg, aan het werk of juist lekker 
aan het ontspannen. Becel pro.activ past in elk 
dagmenu.

Een drukke-maar-gezonde werkdag

Ontbijt
2 sneetjes (volkoren)brood besmeerd met  
Becel pro.activ voor op brood ( = 1 portie)
1 x belegd met 30+ kaas
1 x belegd met jam
1 glas sinaasappel- of grapefruitsap  
Thee of koffie

Tussendoor
Thee of koffie
1 plak ontbijtkoek
1 appel

Lunch
2 bruine broodjes met magere vleeswaren of 
magere kaas besmeerd met margarine 
Rauwkostsalade
1 glas karnemelk 
1 peer

Account: Becel
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Als je overgewicht hebt dan kan dit je risico op een 
verhoogde bloeddruk vergroten. Een goede reden dus 
om overgewicht te vermijden of om er wat aan te doen 
als je zelf te zwaar bent. Uiteraard zijn er eindeloos 
veel manieren en diëten om gewicht te verliezen. 
Belangrijk is, dat je een manier kiest die je helpt je 
overtollige kilo’s kwijt te raken. Maar ook één die je 
helpt je eetgewoonten te veranderen zodat je ook op 
de lange duur je streefgewicht kunt behouden.

becel pro-activ bloeddruk  
geeft 500 gratis bmi-meters 

t.w.v. s 1,70 weg.
Een BMI-meter is een handig hulpmiddel om je BMI te bepalen. 
Je hoeft niets uit te rekenen, maar kunt heel gemakkelijk zien wat jouw BMI is. 
Zo weet je in één oogopslag of je op gewicht bent of juist te zwaar bent. 
Becel pro-activ Bloeddruk geeft 500 gratis BMI-meters weg. Wil je kans maken 
op een exemplaar? Kijk dan achterin dit boekje.

Dit kun je op twee manieren berekenen:
1.   De BMI Index. 

BMI staat voor Body Mass Index. Je kunt je BMI berekenen door je gewicht  
(in kilo’s) te delen door je lengte (in meters) in het kwadraat. Bijvoorbeeld:

 70 kg
 -------------------   = 22,9
 1,75 m x 1,75 m

2.    De Middelomtrek. 
Een andere manier om te berekenen of je een gezond gewicht hebt,  
is met de middelomtrek. Deze bepaal je met een meetlint rond je middel.  
Meet je middelomtrek in het midden tussen de bovenkant van je heupen en de 
onderkant van je ribben. Meestal is dit precies ter hoogte van je navel.  
Je heb een goede middelomtrek wanneer deze beneden de 94 cm is voor  
mannen en beneden de 80 cm is voor vrouwen.

wanneer ben je eigenlijk te zwaar?

stap 3 
iedere  
centimeter  
telt.

tip

Bij een BMI tussen 18,5 en 25  
heb je een goed gewicht.

win

Kalium is een mineraal dat helpt 
om zout (natrium) uit ons lichaam te 
verwijderen. Je lichaam kan kalium 
echter niet opslaan. We moeten dus 
elke dag zorgen dat we er voldoende 
van binnen krijgen. Gelukkig kun je 
met Becel pro-activ Bloeddruk heel 
gemakkelijk zorgen dat je lichaam extra 
kalium binnen krijgt. Daarnaast zijn er 
verschillende voedingsmiddelen die ook 
rijk aan kalium zijn. Hiernaast zie je 
hoeveel kalium er in bepaalde soorten 
fruit, groente, zuivel en vis zit. Je doet je 
bloeddruk een plezier door regelmatig 
voor deze producten te kiezen.

stap 4 
gebruik de 
kracHt van  
kalium.

Tomaat, rauw
1 portie = 1 middelgrote tomaat (85 g)

 Kalium: 218 mg

 Calorieën: 9 kcal

Macaroni, gekookt
1 portie = 1 middelgrote tomaat (85 g)

 Kalium: 218 mg

Calorieën: 9 kcal

Broccoli
1 portie = 250 g

Kalium: 132 mg

Calorieën: 16 kcal

Becel pro-activ
Bloeddruk minidrink

1 portie = 1 flesje (100 ml)

Kalium: 600 mg

Calorieën: 35 kcal

Becel pro-activ
Bloeddruk voor op brood

Kalium: 465 mg

Calorieën: 76 kcalBanaan
1 portie = 1 middelgrote  

banaan (100 g)

Kalium: 358 mg

Calorieën: 88 kcal

Runderrosbief
1 portie = 3 plakken (108 g)

 Kalium: 413 mg

 Calorieën: 180 kcal

 

Linzen, gekookt
1 portie = 100 g

Kalium: 657 mg

 Calorieën: 88 kcal

Spinazie
1 portie 90 g

Kalium: 315 mg

Calorieën: 14 kcal

Peer, geschild
1 portie = 1 middelgrote peer (170 g)

 

 Kalium: 190 mg

 Calorieën: 80 kcal

Zalm, bereid
1 portie = 1 middelgrote zalmsteak (100 g)

 Kalium: 396 mg

 Calorieën: 271 kcal

Halfvolle melk
1 portie = 1 glas/beker (250 g)

 Kalium: 387 mg

 Calorieën: 117 kcal

tip

Het gezond houden van je bloeddruk kan misschien voelen als een lastige 
opgave. Maar laat je niet afschrikken. Als je het verdeelt in kleine stappen 
kun je je doelstellingen bereiken. Zorg er wel voor dat je jezelf beloont als 
je weer een stap genomen hebt.

Ben je goed bezig om je bloeddruk gezond te houden? Beloon jezelf dan met 
een heerlijk tijdschrift! Dat kan nu bovendien extra voordelig, want achterin 
dit boekje vind je een bon waarmee je korting krijgt op Plus Magazine of 
Plus Woman. Elke maand brengt Plus magazine meer dan 200 pagina’s over 
geldzaken & rechten, gezondheid, mens & samenleving, cultuur, vrije tijd en 
reizen. Plus Woman is een glossy magazine over beauty, mode, gezondheid, 
psychologie en relaties. Je kunt vier nummer Plus Magazine ontvangen voor 
slechts 12 euro of vier nummers Plus Woman voor maar 15 euro.

Vier kleine overwinningen en doe bij 
elke overwinning 1 euro in een potje 
om er daarna iets leuks mee te doen.

nu 4 nummers 
plus magazine 
of plus woman 
met korting!

stap 5 
vier kleine 
overwinningen.

voordeel

Het 15 stappen-
voordeelboekje 
voor een gezonde 
bloeddruk. vol tips, 

recepten, 
voordeel  
en kans op  
aantrekkelijke 
prijzen.

Bewaar de kassabon met het aankoopbedrag van één van de Becel pro-activ 
bloeddruk producten. Onderstreep de aankoop op de kassabon en stuur vervolgens 
de kassabon met de aan de andere kant ingevulde coupon in een  
envelop naar: 
Becel pro-activ Bloeddruk Refund
Antwoordnummer 10202.  
(geen postzegel nodig)
6200 XV Maastricht

NiQuitin geeft in de consumenten informatie folders tips 
die de kans op een succesvolle stoppoging vergroten. 
Ontvang het gratis stoppen-met-roken dagboekje door 
deze coupon voor 31 juli 2009 in een ongefrankeerde 
envelop op te sturen naar: Becel pro-activ Bloeddruk.  
Antwoordnummer 10017 (geen postzegel nodig)  
6200 XP Maastricht. 
Zolang de voorraad strekt.

✂
✂

✂

*Actievoorwaarden. Inzendingen dienen uiterlijk 31 juli 2009 in ons bezit te zijn, maximaal 1 coupon per huishouden/rekeningnummer. 
De vergoeding geldt alleen voor Becel pro-activ bloeddruk voor op brood en minidrinks. De vergoeding geldt niet voor de overige Becel 
pro-activ producten. De verantwoordelijke voor uw gegevens is Unilever Nederland te Rotterdam.

bon voor 4 nummers plus magazine of plus woman.

nu 1 euro retour bij de aankoop  
 van becel pro-activ bloeddruk.*

gratis stoppen-met-roken dagboekje van niQuitin.

Ik neem een proefabonnement op (aankruisen wat van toepassing is):
❏ Plus magazine. Ik ontvang 4 nummers voor e12,50 (verschijning maandelijks). 09AGC
❏ Plus Woman. Ik ontvang 4 nummers voor e15,- (verschijning tweemaandelijks). 09WAA
Het abonnement is geldig tot wederopzegging. Na afloop van de proefperiode betaalt u de 
reguliere abonnementsprijs. Uw gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan onze 
partners en geselecteerde bedrijven. Indien u hier bezwaar tegen  
heeft, kunt u dat hier aangeven door het hokje aan te kruisen. ❏          

Invullen en opsturen:  
Stuur deze bon vóór 31 juli 2009 in een ongefrankeerde envelop  
naar: SPN, Antwoordnummer 324 (geen postzegel nodig) 3740 VB Baarn.

 1.  Probeer de nieuwe Becel  
pro-activ bloeddruk producten.

 2.  Verlaag de hoeveelheid zout 
in je voeding.

 3. Iedere centimeter telt. 

 4. Gebruik de kracht van kalium. 

 5. Vier kleine overwinningen. 

 6. Zoek een sportmaatje. 

 7. Lach eens wat vaker.

 8.  Matig het alcoholgebruik.

 9. Eet veel groenten en fruit. 

 10. Stel vragen.

 1 1. Stop met roken.

 12. Ken je cijfers.

 13. Een familie-aangelegenheid.

 14. Neem tijd om te ontspannen.

 15. Beloof jezelf iets.

15 stappen  
voor een  
gezonde  
bloeddruk.

Een gezonde bloeddruk is goed voor hart en bloedvaten. Alle reden 
dus om erop te letten dat de bloeddruk gezond blijft. In dit boekje vind 
je 15 stappen die je hierbij helpen. Wie weet maken sommige van deze 
15 stappen al onderdeel uit van je leefstijl. Dan ben je goed bezig! 
Maar als dat niet zo is, zul je merken dat de 15 stappen je dagelijkse 
leven niet alleen gezonder, maar ook leuker maken. In dit boekje vind 
je bovendien aantrekkelijke aanbiedingen. Zo word je in elk opzicht 
beter van de 15 stappen voor een gezonde bloeddruk.

Becel pro-activ bloeddruk voor op brood en minidrinks  zijn speciaal ontwikkeld voor 
mensen die op hun bloeddruk willen letten. Ze zijn verrijkt met kalium. Dit helpt zout 
(natrium) uit het lichaam te verwijderen wat goed is voor de bloeddruk. 

stap 1 
probeer de  
nieuwe  
becel pro-activ 
bloeddruk  
producten.
nu 1 euro retour bij  
aankoop van becel  
pro-activ bloeddruk!

Door elke dag Becel pro-activ Bloeddruk te gebruiken, krijg je meer 
kalium binnen. Als je dagelijks vier boterhammen besmeert met Becel 
pro-activ bloeddruk voor op brood (=20 gram) dan krijg je ongeveer 

465 mg kalium binnen. Daarnaast kun je ook elke dag een flesje Becel pro-activ 
bloeddruk fruitsap minidrink drinken. Dit levert je lichaam 600 mg kalium.
Als je zowel op je bloeddruk als je cholesterol wilt letten, kun je de blauwe 
reeks Becel pro-activ bloeddruk producten combineren met de groene reeks 
Becel pro-activ cholesterol producten. Drink bijvoorbeeld 1 flesje Becel  
pro-activ cholesterol minidrink per dag en besmeer 4 boterhammen met Becel 
pro-activ bloeddruk voor op brood.

tip

Achterin dit 
boekje vind je 
een kortingsbon 
waarmee je Becel pro-activ Bloeddruk 
nu extra voordelig kunt proberen.

voordeel

Zout heeft een negatieve invloed op de bloeddruk. En juist van zout kun je elke 
dag ongemerkt teveel binnenkrijgen. Niet alleen omdat we het zelf toevoegen 
als we bijvoorbeeld ons eten bereiden of brood beleggen, maar ook omdat het in 
heel veel producten zit. Het zit in koekjes, vleeswaren, magnetronmaaltijden, chips, 
knabbeltjes, enzovoort. Per dag zouden we eigenlijk niet meer dan 6 gram zout 
binnen moeten krijgen. Dit ligt voor de meeste mensen echter al snel hoger. 

Probeer dus op te letten dat je niet teveel zout gebruikt. Strooi zelf minder zout, maar 
kijk ook eens op de verpakkingen van wat je eet om te zien hoeveel zout erin zit. 
Vaak staat dit uitgedrukt in natrium. Per dag zou je niet meer dan 2,4 gram natrium 
(=6 gram zout) binnen moeten krijgen.

Kook rijst en spaghetti zonder zout; je mist het niet!  
Gebruik eens vaker kruiden om vlees op smaak te brengen, 
in plaats van zout. Plak een herinneringssticker op het 
zoutpotje  “Minder strooien, goed voor de bloeddruk.” Plak 

enkele gaatjes van het zoutvaatje dicht zodat je per keer minder zout strooit.

stap 2 
verlaag de  
HoeveelHeid 
zout in  
je voeding.

tip

Lachen helpt je te ontspannen, wat weer een positieve invloed op de bloeddruk heeft. 
Dus vergeet niet je gevoel voor humor bij alles wat je doet. Bovendien maakt het je 
sociale leven en je werk een stuk leuker.

stap 7 
lacH eens wat 
vaker.

Kijk elke dag even op cabaretplein.nl. Daar staan veel korte 
video’s van de leukste cabaretiers. Lachen gegarandeerd!tip

Hoewel je er misschien erg van geniet,  
kan drinken een negatieve invloed hebben 
op de bloeddruk. Als je drinkt, doe dit dan 
met mate. Dit betekent dat mannen niet 
meer dan twee drankjes en vrouwen niet 
meer dan 1 drankje per dag zouden moeten 
drinken.* 

* Richtlijnen goede voeding 2006. Gezondheidsraad 2006.

stap 8 
matig Het  
alcoHolgebruik.

Heerlijke  
alcoHolvrije  
cocktails
Alle cocktailrecepten zijn voor 2 personen.

•	 	Bied	jezelf	
tijdens een 
avondje 
uit aan als Bob; leuk 
voor je vrienden, 
goed voor jezelf. 

•	 	Meng	witte	wijn	eens	
met spa rood, heel 
populair in warme 
landen. 

•	 	Drink	in	plaats	van	
alcohol eens deze 
feestelijk alcoholvrije 
cocktails.

tip

pink  
pleasure 
Mix 200 ml sinaasappelsap,  
150 ml druivensap en 2 eetlepels 
aardbeiensiroop. Serveer met 
ijsblokjes en een aardbei op de 
rand van het glas.

tropical treat
Mix 200 ml ananassap, 1 rijpe banaan, 100 ml 
kokosmelk en 2 theelepels limoensap. Steek een 
schijfje ananas op het glas.

very berry
Pureer 200 g frambozen met 100 ml 
aardbeien drinkyoghurt en 100 ml 
koolzuurhoudend bronwater. Versier 
het glas met een takje rode bessen.

sizzling citrus
Mix 200 ml koolzuurhoudend bronwater, 
100 ml grapefruitsap en 2 eetlepels 
citroenlimonadesiroop. Maak de bovenkant van 
de longdrinkglazen nat en doop die in suiker.

sHirley  
temple
Mix 200 ml ginger ale met 
100 ml sinaasappelsap en 
2 eetlepels grenadine-
siroop. Serveer met een 
kers op het glas.

Groenten en fruit zijn de beste natuurlijke bronnen van kalium. Geniet er dus volop 
van, want ze helpen je om een gezonde bloeddruk te behouden. Twee ons groenten 
en twee stuks fruit per dag zijn een goede richtlijn. Fruit waarmee je je bloeddruk 
extra plezier doet zijn bananen, meloen, avocado’s, pompoen, gedroogd fruit, 
sinaasappels en tomatensap.

stap 9 
eet veel  
groenten en 
fruit.

-  Vervang de droppot op het werk door een schaal met noten  
en gedroogd fruit, zoals abrikozen, rozijnen, gedroogde  
appeltjes en pruimen. Je collega’s zullen je dankbaar zijn!

-  Geen tijd? Neem dan diepvriesgroenten, potgroenten,  
sap uit pak of groente-fruitdrankjes. Ook die tellen mee.

-  Gek op toetjes? Versier de vla of yoghurt eens vaker met wat stukjes vers of 
gedroogd fruit.

-  Eet elke dag een tomaatje bij de boterham. Zo simpel kan het zijn om meer 
groenten te eten!

- Les de dorst eens met groente- of tomatensap, een rijke bron aan kalium.
-  Neem ’s avonds een gezonde snack: rauwkost met een gezonde dip van 

yoghurt, verse kruiden en knoflook.

win

Wil je kans maken op een gratis  
blender om onder staande recepten te maken?  
Kijk dan achterin dit boekje.

 becel 
geeft 100 gratis 
blenders t.w.v.  
s 99,99 weg!

fruitsHake
Pureer een handje aardbeien, 
kersen (zonder pit) en 
frambozen en doe deze met  
wat (vanille-) yoghurt in de  
blender. Heerlijk!

gazpacHo
Doe een half pak tomatensap, wat kleine tomaatjes, een komkommer, 
een beetje knoflook, twee gegrilde paprika’s (uit een pot op olie),  
een klein beetje olijfolie, wat peper en twee ijsklontjes in de blender. 
Mixen en je hebt een heerlijke koude Spaanse gazpachosoep.

verrukkelijke  
blenderrecepten

tip

Sporten is een uitstekende stap 
om de bloeddruk gezond te 
houden. Maar misschien heb je 
niet altijd evenveel zin om te gaan 
sporten. Dan helpt het als je een 
sportmaatje hebt. Door samen met 
een vriend of vriendin te gaan kun 
je elkaar motiveren. Bovendien 
is het een handige manier om 
contact te houden en op de hoogte 
te blijven van de laatste nieuwtjes.

stap 6 
 zoek een  
sportmaatje.

Stuur iemand een 
uitnodiging om 
samen te gaan sporten via 
de Becel-website. Ga naar 
www.becel.nl, klik in het 
menu bovenaan op  

‘Becel pro-activ - Zorg voor 
je bloeddruk’. Vervolgens 
zie je midden op de 
pagina twee stappen 
afgebeeld: stap 1 en stap 
11. Klik bij Stap 11 op 
de knop ‘Volgende’. Hier 
kun je de naam van een 
vriend, vriendin, collega 
of familielid invullen die je 
wilt uitnodigen om samen 
mee te gaan sporten.

tip

Stoppen met roken is 1 van de 
belangrijkste stappen die je kunt 
nemen om je hart en bloedvaten 
gezond te houden. Al heel 
snel merk je resultaat en zul je 
je beter voelen. Je kunt beter 
ademen, je weerstand verbetert, 
je smaak verbetert en je houdt 
ook nog geld over!

je merkt snel 
verscHil!
Het kan best even duren voordat 
je niet meer naar een sigaret 
verlangt. Toch merkt je lijf al na 
enkele minuten het verschil als 
je met roken bent gestopt.

Het gratis dagboekje geeft 
je allerlei han       dige tips die je 
kunnen helpen bij het stoppen 
met roken. Kijk achterin dit 
boekje hoe je het dagboekje 
kunt aanvragen.

-  Na 20 minuten: de bloeddruk en de hartslag normaliseren.
-  Na 8 uur: het zuurstofniveau in het bloed normaliseert.
-  Na 24 uur: de koolmonoxide is verwijderd uit het lichaam.  

De longen gaan slijm en stof opruimen.
-  Na 48 uur: smaak en reuk verbeteren.
-  Na 72 uur: ademen gaat makkelijker, meer energie.
-  Na 2 tot 12 weken: de bloedcirculatie door het lichaam verbetert.

stap 11 
stop met  
roken.

- Bepaal je stopdatum. Schrijf deze datum op en houd je eraan.
- Vertel het je familie en vrienden zodat ze je kunnen steunen.
- Doe alles wat je aan roken herinnert de deur uit.
- Maak je huis schoon en probeer de rooklucht kwijt te raken.
- Schrijf je redenen om te stoppen op en lees ze na op moeilijke momenten.

tip

voordeel
gratis stoppen-
met-roken  
dagboekje van  
niQuitin.

Je weet je lengte, gewicht en schoenmaat, maar waarom niet je bloeddruk? Het is 
een cijfer dat immers veel zegt over je gezondheid. Je bloeddruk is de druk die je 
bloed uitoefent op de wanden van je bloedvaten. Het wordt gemeten in millimeter 
kwikdruk en bestaat altijd uit twee getallen. Het eerste getal is de bloeddruk op het 
moment dat je hart pompt. Het tweede getal is de bloeddruk op het moment dat 
je hart in rust is. Vandaar dat de eerste ook altijd hoger is dan de tweede. Als je 
bloeddruk onder ‘120 over 80’ blijft dan zit je goed. Benieuwd wat jouw bloeddruk 
is? Laat het dan meten bij je huisarts of bedrijfsarts. Ook zijn er bij drogist en 
apotheek bloeddrukmeters te koop waarmee je zelf thuis regelmatig kunt meten.

stap 12 
ken je  
cijfers.-  Schrijf je gewicht, middelomtrek, bloeddruk-  

en cholesterolcijfer op en controleer of jouw  
cijfers in de loop van de tijd veranderen.

-  Doe op becel.nl de Hartleeftijdtest en vind uit hoe oud je 
hart echt is. De test vind je onder het kopje Ken je hart.

Mijn bloeddruk op: is: mmHg

Mijn cholesterol op: is: mmol/L

Mijn lengte op: is: cm

Mijn gewicht op: is: kg

Mijn middelomtrek op: is: cm

tip

Als je wilt weten wat voor jou de beste manier is om je bloeddruk gezond te houden, 
is het belangrijk dat je voldoende informatie hebt. Aarzel niet om iedereen die je 
kan helpen vragen te stellen over je voeding, leefstijl of bloeddruk.

je kunt met je vragen terecHt bij:
- Je huisarts of diëtist.
- De Nederlandse Hartstichting: www.hartstichting.nl.
- Het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl. 
- Het Becel instituut: 0800 – 0439 (gratis) of www.becel.nl. 
- Vrienden en collega’s.

stap 10 
stel vragen.

ken je Het antwoord  
op deze vragen al?

- Is het nodig om mijn bloeddruk regelmatig te laten controleren?
- Hoge bloeddruk komt in mijn familie voor, moet ik mij nu ook zorgen maken?
- Ik heb nergens last van, zit het dan wel goed met mijn bloeddruk?
- Ik heb overgewicht. Heeft dat invloed op mijn bloeddruk?
-  Ik heb een iets verhoogde bloeddruk.  

Wat kan ik zelf doen om mijn bloeddruk te verlagen? 
- Wat kan ik doen om het gebruik van zout te minderen?
-  Ik eet thuis gezond.  

Wat kan ik nog meer doen om mijn bloeddruk gezond te houden?
- Hoe zit het met kalium en bloeddruk?

tip

Een verhoogde bloeddruk kan erfelijk zijn. Zoek dus uit of dit bij jou in de familie zit. 
Vraag familieleden, zoals je ouders, opa’s en oma’s en ooms en tantes eens of zij weten 
wie er een hoge bloeddruk heeft of had. En komt een hoge bloeddruk wel eens voor dan 
heb je alle reden om die van jou regelmatig te checken.

Maar vergeet niet dat een hoge bloeddruk niet onvermijdelijk is. Er zijn genoeg stappen 
die je kunt nemen om je bloeddruk gezond te houden. 

stap 13 
een 
familie- 
aangelegenHeid.

Je kunt zelf o.a. het  
volgende doen om je 
bloeddruk gezond  
te houden:

-  Afvallen als je te zwaar bent.
- Gezond eten.
- Meer bewegen.
- Vaker ontspannen.
- Minder alcohol drinken.
- Stoppen met roken.

tip

Het veranderen van je eetgewoonten en 
je leefstijl is niet altijd eenvoudig. 
Het kan dan ook verleidelijk zijn om op 
te geven als het even tegen zit of als je 
niet snel resultaten boekt.

Om op dat soort momenten te weten 
waarvoor je het doet, kan het helpen om 
je voornemen nu al concreet te maken. 
Doe jezelf een belofte. Schrijf het doel 
op en zet erbij hoe dicht je erbij wilt zijn 
na een maand, na zes maanden, na een 
jaar. Voor je het weet kun je je papiertje 
in de lucht houden zeggen: “Gelukt!”.

stap 15 
beloof  
jezelf iets.

win 1 van de  
25  sauna- 
arrangementen 
voor 2 personen 
t.w.v. s 39,90.
Dit Bongo Sauna voor twee 
arrangement geeft recht op een 
saunatoegang voor 2 personen 
in een groot aantal saunacentra. 
Kijk snel op de bon achter in dit 
boekje.

win 1 van de 25  sauna-arrangementen 
voor 2 personen t.w.v. s 39,90.

win

Zo doe je mee!  
Stuur deze coupon in vóór 31 juli 2009 naar:
Becel pro-activ Bloeddruk, Antwoordnummer 1075  
(geen postzegel nodig) 6200 VB  Maastricht. 
Inzendingen dienen uiterlijk 31 juli 2009 in ons  
bezit te zijn, maximaal 1 coupon per adres.  
Zie actievoorwaarden onderaan deze pagina.*

 
Zo doe je mee!
Stuur deze coupon in vóór 31 juli 2009 naar:
Becel pro-activ Bloeddruk, Antwoordnummer 1185  
(geen postzegel nodig) 6200 VB  Maastricht. 
Inzendingen dienen uiterlijk 31 juli 2009 in ons  
bezit te zijn, maximaal 1 coupon per adres.  
Zie actievoorwaarden onderaan deze pagina.*

Zo doe je mee! Stuur deze coupon in vóór 31 juli 2009  
naar: Becel pro-activ Bloeddruk, Antwoordnummer 10016  
(geen postzegel nodig) 6200 XP  Maastricht. De cadeaubon  
‘ Bongo sauna voor twee’ blijft geldig tot 28 februari 2010. De bon geeft recht op 
een saunatoegang voor twee personen in de door Bongo geselecteerde saunacentra. 
Inzendingen dienen uiterlijk 31 juli 2009 in ons bezit te zijn, maximaal 1 coupon per 
adres. Zie actievoorwaarden onderaan deze pagina.*

win 1 van de 500 bmi-meters  
t.w.v. s 1,70

win 1 van de 100 pHilips blenders  
t.w.v. s 99,95

*Actievoorwaarden van win 1 van de prijzen: Uit alle inzendingen worden de prijzen getrokken. De winnaars van de actie zullen  
‘at random’ op onpartijdige wijze worden bepaald op 5 augustus 2009. Met de winnaars van de actie zal zo spoedig mogelijk contact 
worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs. Tenzij anders vermeld of uit de actie zelf anders voortvloeit zullen de namen van de 
winnaars niet publiekelijk worden gemaakt. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet 
uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

✂
✂

✂

Dagelijkse stress en spanningen in het 
leven kunnen de bloeddruk verhogen. 
Het helpt dan ook om na te gaan hoe de 
balans is tussen activiteiten die je energie 
kosten en die je juist energie geven. 
Werk, het huis schoonhouden, 
boodschappen doen, voor de kinderen 
zorgen, het kan allemaal energie kosten. 
Zet daar genoeg dingen tegenover waar 
je energie van krijgt. Maak bijvoorbeeld 
een fikse wandeling als je je gespannen 
voelt, of ga sporten na een drukke dag. 
Lichamelijke inspanning kan immers 
helpen om je hoofd leeg te maken. Zorg 
ook voor voldoende slaap, probeer eens 
te mediteren, of zeg gerust eens ‘nee’ 
tegen taken of afspraken waarvoor je 
eigenlijk de energie of zin niet hebt.

stap 14 
neem tijd  
om te  
ontspannen.

-  Maak van 
ontspannen  
een onderdeel 
van je agenda. Plan het 
verplicht in.

-  Knijp regelmatig in het 
stresshartje dat je bij dit 
boekje aantreft. Het kan je 
helpen te ontspannen.

tip

bon: 1 euro retour bij de aankoop van becel pro-activ bloeddruk.*

bon: gratis stoppen-met-roken dagboekje van niQuitin.

bon: 4 nummers plus magazine of plus woman.

Voorletters: Achternaam: m/v
 
Adres:
 
Postcode/Woonplaats:
 
Geboortedatum:
 
E-mail:
 
Bank/Gironummer:

Voorletters: Achternaam: m/v
 
Adres:
 
Postcode/Woonplaats:
 
Geboortedatum:
 
E-mail:

Naam:   m/v
 
Adres:
 
Plaats:
 
Telefoon:
 
Geboortedatum: E-mail:
 
Bank/Gironummer: Handtekening:

win 1 van de 25 sauna-arrangementen voor twee personen.*

win 1 van de 500 bmi centimeters.*

win 1 van de 100 pHilips blenders.*

Voorletters: Achternaam: m/v
 
Adres:
 
Postcode/Woonplaats:
 
Geboortedatum:
 
E-mail:

Voorletters: Achternaam: m/v
 
Adres:
 
Postcode/Woonplaats:
 
Geboortedatum:
 
E-mail:

Voorletters: Achternaam: m/v
 
Adres:
 
Postcode/Woonplaats:
 
Geboortedatum:
 
E-mail:

*Actievoorwaarden van win 1 van de prijzen: Uit alle inzendingen worden de prijzen getrokken. De winnaars van de actie zullen  
‘at random’ op onpartijdige wijze worden bepaald op 5 augustus 2009. Met de winnaars van de actie zal zo spoedig mogelijk contact 
worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs. Tenzij anders vermeld of uit de actie zelf anders voortvloeit zullen de namen van de 
winnaars niet publiekelijk worden gemaakt. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet 
uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

*Actievoorwaarden. Inzendingen dienen uiterlijk 31 juli 2009 in ons bezit te zijn, maximaal 1 coupon per huishouden/rekeningnummer. 
De vergoeding geldt alleen voor Becel pro-activ bloeddruk voor op brood en minidrinks. De vergoeding geldt niet voor de overige Becel 
pro-activ producten. De verantwoordelijke voor uw gegevens is Unilever Nederland te Rotterdam.

✂ ✂

✂

✂

✂

✂

Account: Becel
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BIJ 3 Becel  producten        op-- op

GratIs 
fIets- 
computer 

Henk Westbroek weet het uit eigen ervaring: dagelijks  

gebruik van Becel pro.activ kan een verhoogd cholesterol-

gehalte aanzienlijk verlagen. Probeer het maar. En stelt u 

na drie weken geen verschil vast, dan betalen we de aan-

koopbedragen terug. Kijk dus snel op www.becel.nl voor de 

actievoorwaarden. Dan kunt u meteen 

het cholesterolplan aanvragen, vol met 

tips om uw cholesterol te verlagen. 

Verlaag uw cholesterol in drie weken of ontvang uw geld terug.

“ Wat ik in jaren heb opgebouwd, is Becel  
pro.activ in drie weken aan het afbreken.”
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Ga voor 10.000 stappen 
per dag met de 

Becel Stappencoach

Nu gratis bij

VERLAAG  
UW 
CHOLESTEROL 
AANZIENLIJK 
MET  
1 MINIDRINK 
PER DAG.

SPAAR NU VOOR  
4 EURO KORTING.

Ontvang nu tijdelijk 4 euro korting op uw bank- of girorekening  
bij inlevering van 5 streepjescodes. Kijk voor meer informatie op de 
verpakking of op www.becel.nl.  
Bij Albert Heijn spaart u met de sticker op deze pagina overigens 
extra snel voor korting. Hiermee krijgt u bij aankoop van 1 Becel 
pro-activ verpakking met 6 minidrinks de tweede verpakking gratis.

Hoe vaak  
denk  
jij aan je 
Hart?

PROBEER nu BEcEl  
kEukEn light En win
Met Becel Keuken Light komt de echte smaak van je ingrediënten beter tot zijn recht. 
Daarnaast bevat het meer omega 3 en 6 vetten en minder calorieën, dan olijfolie.
Bovendien maak je nu tijdelijk kans op 1 van de 500 Jamie Oliver wokpannen bij 
elke fles Becel Keuken Light.

Als uw cholesterol niet binnen drie weken daalt, 
krijgt u uw geld terugbetaald

Zo’n belofte doen we natuurlijk niet zomaar. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 

dat Becel pro.activ een verhoogd cholesterolgehalte aanzienlijk verlaagt. Maar we laten u graag 

zelf de proef op de som nemen. En stelt u na drie weken geen verschil vast, dan betalen we de 

aankoopbedragen terug. U leest er alles over op de verpakking. Of kijk snel op www.becel.nl.
Leef met heel je hart

Om gezond te genieten 
moet je goed vet eten

Had u ooit gedacht dat vet goed is voor uw gezondheid? Toch is het zo. Al geldt het natuurlijk niet voor alle vet.  

De vetten waar we het over hebben zijn goede vetten. Ze heten Omega 3 en 6. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ze 

helpen een gezond cholesterolgehalte te behouden en het bloed goed te laten doorstromen. De samenstelling van Becel is 

altijd aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarom bevat Becel de optimale hoeveelheid van de goede vetten 

Omega 3 en 6. Zo helpt Becel uw hart en bloedvaten gezond te houden. Bel gratis voor meer informatie het Becel 

institute 0800-0439 of kijk op www.becel.nl. BECEL IS VERRIJKT MET DE GOEDE VETTEN OMEGA 3 EN 6. 

Leef met heel je hart

Aanbevolen door de

Vier positieve 
boodschappen voor 

mensen met een 
verhoogd cholesterol

Met de vier lekkere producten van Becel pro.activ kunt u een verhoogd cholesterolgehalte aanzienlijk verlagen.* Aan de  

half volle melkdrank, het halvarine- en yoghurtproduct en de minidrink is het plantaardige ingrediënt plantensterol toege-

voegd. Dit zorgt ervoor dat er minder cholesteroldeeltjes in het bloed worden opgenomen. Niet voor niets wordt het dan 

ook aanbevolen door de Nederlandse Hartstichting. EEN VERHOOGD CHOLESTEROL VERLAAG JE MET BECEL PRO.ACTIV.
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Haal jij  
de 10.000 

stappen per dag 
op je sloffen?

Nu gratis stappenteller bij Becel

Account: Becel
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Ons 
testcentrum

Onze Fleur Primeur

Kopen 
op afstand

Onze handels beurzen
Onze presentatieruimte

Onze relatiedagen

Account: Bloemenveiling  Aalsmeer
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Werken 
volgens de instructies 

werkt beter!

Veel succes! Leo Logistiek

Vanaf nu
gaan wij ook scannen,
printen en plakken.

Veel succes! Leo Logistiek

Op 15 maart starten 
we met integrale 

logistiek bij Aanvoer.

Veel succes! Leo Logistiek

servicepunt@aalsmeer.com

Vragen?
Aalsmeer Servicepunt

0297-397000

Fleur Primeur Lelie: Cheops
Nieuw op tribune A 

 

Handelsbeurs 5 en 6 april 2006 
08.30 - 16.00/08.30 - 13.00 uur MVA Aalsmeer Handelsbeurs 16 en 17 augustus

08.30 - 16.00/08.30 - 13.00 uur MVA Aalsmeer

Account: Bloemenveiling
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Relatiedag pot-Orchidee 
8 juni Hotel Schiphol-A4

Summer Sale 7 en 8 juni
08.30 - 16.00/08.30 - 13.00 uur MVA Aalsmeer

Import Flower Show
14 september 2006 

08.30-16.00 uur Bloemenveiling Aalsmeer 

 

Relatiedag Roos
12 juni 2007 Bloemenveiling Aalsmeer

Onderzoek 
Zantedeschia 
Juli /augustus  
Testcentrum 

Onderzoek 
Zantedeschia 
Juli /augustus  
Testcentrum 

Relatiedag Chrysant
28 november 2006 Bloemenveiling Aalsmeer 

Relatiedag Gerbera
6 september 2006 Hotel Schiphol-A4

Account: Bloemenveiling
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Het grootste assortiment 
bloemen en planten

Summer Sale 6 en 7 juni 
08.30-16.00 uur / 08.30-14.00 uur MVA Aalsmeer

Onze Fleur PrimeurUw MVA Persoonlijke Verkoper

Stap in retail met  
trade support

Account: Bloemenveiling
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 ON OOSTERDOKSEILAND
VISION Veelzijdigheid en historie 

Het programma van ODE voorziet in een grote verscheidenheid 
aan functies. Zo is er ruimte voor wonen, werken en verblijven. 
Bovendien is ODE uitstekend bereikbaar. Zowel met de auto, per 
fiets, te voet en met alle vormen van openbaar vervoer. Dit veel
zijdige profiel maakt van ODE een zeer dynamische omgeving die 
inspiratie en presentatie optimaal verenigt. In lijn met de tradi
tie van deze locatie als voormalige vertrek en aankomstplaats 
van VOCschepen in Amsterdam, dragen de kantoorgebouwen  
de namen van historische schepen, zoals ‘De Alexander’, ‘De  
Amsterdam’, ‘Nijenburg’ en ‘Zeelandia’.

Openbare ruimte
Op ODE wordt de openbare ruimte hoogwaardig ingericht. Twee 
belangrijke pleinen fungeren daarbij als ontmoetingsplaats. Aan 
de Oosterdokskade liggen zonnige terrassen, uiteraard voorzien 
van een ruime aanlegsteiger. Deze kade is uitsluitend toeganke
lijk voor bestemmingsverkeer en leent zich hierdoor zeer goed 
als flaneerboulevard. Aan de noordzijde van het eiland ligt de 
Oosterdoksstraat. Deze ontsluit ODE voor het autoverkeer. 
 Ook bevinden zich hier de entrees van de kantoren en van de 
parkeergarage. Smalle dwarsstraten verbinden de Oosterdoks
kade en de Oosterdoksstraat. Hierdoor kan men zich makkelijk 
van noord naar zuid verplaatsen. Deze verbindingen bieden ver
rassende doorkijkjes en vergezichten.

NEW VIEW ON URBAN PLANNING
Duurzaamheid 
Met de ontwikkeling van ODE wordt een duur
zaam stuk binnenstad aan Amsterdam toege
voegd. Letterlijk, doordat alle kantoren zijn 
vervaardigd uit hoogwaardige materialen, ge
richt op langdurig gebruik en waardebehoud. 
Daarnaast is het programma gebaseerd op 
een bewuste stedenbouwkundige langeter
mijnvisie. Hoge dichtheden en functiemenging 
garanderen een blijvend gevarieerd en leven
dig gebied. Hierdoor vormt ODE een stadsuit
breiding die tot in lengte van jaren aantrekke
lijk zal blijven voor uiteenlopende partijen. De 
keuze voor een kantoor op ODE staat daarmee 
gelijk aan bestendigheid, ofwel: een keuze 
voor de toekomst.

Energievoorziening
Ook de energievoorziening op ODE voldoet 
aan de modernste eisen op het gebied van 
duurzaamheid. Door gebruik te maken van de 
nieuwste technieken en systemen, is een ver
antwoord gebruik van natuurlijke bronnen ge
garandeerd. Alle kantoren zijn aangesloten op 
een zogenaamd ‘LTEOsysteem’ (Lange Termijn 
Energie Opslag). Dit systeem voorziet het to
tale eiland van energie door middel van onder
grondse koude en warmteopslag. Het gebruik 
van bioolie reduceert bovendien de uitstoot 
van CO2 met 65%. Het duurzame karakter van 
de energievoorziening is voor huurders zeer 
aantrekkelijk. De energielasten zullen gemid
deld 5% tot 10% lager uitvallen in vergelijking 
met de conventionele Amsterdamse stadsver
warming.

Kavel 3

Kantoor: 5.600 m² v.v.o.

Retail/Horeca: 900 m²

Saturn

Appartementen: 91

Prognose oplevering: 2011

SUSTAINABILITY
VIEW ON

Kavel 2

Kantoor: 12.500 m² v.v.o.

Gebruiker: Vodafone

Foodplaza

Horeca; 650 m²

Appartementen: 84

Prognose oplevering: 2010

Kavel 1  

Hotel b.v.o. 30.400 m2 (520 kamers)

Exclusief parkeren 30.400 m2

Prognose oplevering 1e kwartaal 2010

Kavel 6 

Kantoor:  32.000 m² v.v.o.

Horeca: 1.500 m²

Leisure: 7.000 m²

Appartementen:  32

Prognose oplevering: 2012

Kavel 5

Kantoor: 15.500 m² v.v.o.

Horeca: 2.000 m²

Prognose oplevering: 2011

Conservatorium

Gerealiseerd: 2008

Kavel 4

Kantoor: Hollandia 10.000 m²

Gebruiker: Tom Tom

Openbare Bibliotheek Amsterdam

Vapiano

La Place

Gerealiseerd: 2007

PERFECT VIEW FOR VISIONARY PEOPLE

 ON ARCHITECTURE
VISION 

Het masterplan voor ODE is afkom

stig van Erick van Egeraat Associa

ted Architects uit Rotterdam. Een 

team van elf nationaal en internatio

naal gerenommeerde architecten 

heeft vervolgens de uitwerking van 

dit plan verzorgd.

Variatie en eenheid 
Net als het stratenpatroon, komt ook de 
dichtheid van de bebouwing op ODE overeen 
met het stedelijk weefsel van de binnen stad 
van Amsterdam. Er is gekozen voor een 
menging en stapeling van functies in één 
gebouw. Hierdoor krijgen de verschillende 
gebouwen elk een eigen signatuur. Tegelij
kertijd vormen zij een eenheid doordat de 
architecten hebben gevarieerd op dezelfde 
thema’s.

Beslotenheid versus weidsheid
De vormgeving van de gebouwen aan de 
stadszijde sluit in maatvoering en detaille
ring aan op de kleinschalige opzet van de  
binnenstad. Dit wordt onder andere bereikt 
door een geleding in kleinere bouween
heden en dankzij een sterke verticale wer
king en variatie in diepte, kleur en materi
aalgebruik van de gevels. Aan de oost en 
noordzijde van ODE verwijst de uitwerking 
van de bouwvolumes naar de grotere schaal 
van het IJ. Vooral de zuidzijde van het eiland 
is bijzonder geschikt voor verblijf in de 
openbare ruimte. Amsterdam zal hiermee 
een unieke plek aan de stad toevoegen waar 
mensen op een terras aan het water kunnen 
genieten.

INTRODUCTION Oosterdokseiland. Op de unieke locatie van het Oosterdokseiland 
vindt u een van de belangrijkste stedenbouwkundige ontwikkelingen van  
Amsterdam.  Het Oosterdokseiland is een nieuw stuk stad aan het water met 
een adembenemend uitzicht over het historische centrum en het IJ. 
 Met de realisatie van het Oosterdokseiland voegt Amsterdam 225.000 m² 
moderne architectuur en een bijzondere mix van functies toe aan de stad. 
Met een uitstekende bereikbaarheid, zowel via de weg, over het water als per 
spoor, en in de nabijheid van de luchthaven Schiphol. 
Hier treft u een plek in Amsterdam waar nationale en internationale onder

nemingen kunnen rekenen op een uitstekend vestigingsklimaat in een inspi
rerende omgeving met een grootstedelijk karakter. 
Een stuk stad dat met een internationaal hotel en congrescentrum, de nieuwe 
bibliotheek, kantoren en het conservatorium kan rekenen op miljoenen  
bezoekers per jaar. 
Waar congresgangers, studenten, bezoekers, toeristen, werknemers van de 
kantoren en bewoners van de koop en huurwoningen nieuwe dynamiek naar 
Amsterdam brengen. Oosterdokseiland is voor mij een ode aan de stad, een 
ode aan Amsterdam. 

J. Cohen, Burgemeester van Amsterdam

N E W  V I E W  O N  A M S T E R D A M

www.oosterdokseiland.nl

Contact us

Het Oosterdokseiland is voortdurend in ontwikkeling. De genoemde specificaties en metrages etc. kunnen hierdoor variëren. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Kantoorgebouw ‘De Amsterdam’ vormt – zowel 
wat ligging als omvang betreft – letterlijk en 
figuurlijk het vlaggenschip van ODE. 
Het brengt een bouwkundige hommage aan de 
vele gelijknamige VOCkoopvaardijschepen 
die tussen 1594 en 1781 de wereldzeeën be
voeren. De architect is Erick van Egeraat van 
EEAarchitects uit Rotterdam.
Op de zesde kavel van ODE neemt De Amster
dam de plaats in van het voormalige Post CS 
gebouw. 
Vanwege de hoogte en de positie op het ei
land, is het een indrukwekkende en spraakma
kende landmark voor de stad Amsterdam. De 
structuur van het complex heeft de vorm van 

een ‘U’. Dit stelt de gebruiker centraal en 
biedt maximale flexibiliteit ten aanzien van de 
indeling, zowel voor één als voor meerdere 
huurders. 
De presentatie van De Amsterdam is aan de 
IJzijde, de Piet Heinzijde en de binnenstad. 
Het gebouw is van twee kanten toegankelijk. 
Via de Oosterdoksstraat of de Oosterdoks
kade bereikt men de entree. Deze wordt gedo
mineerd door een zee van licht dankzij een 
indrukwekkend atrium. Het vloeroppervlak 
van de verdiepingen is geheel in lijn met het 
ontzagwekkende formaat van het totale ont
werp, namelijk maximaal 3.500 m2.

A VIEW ON DE AMSTERDAM

DE AMSTERDAM – LANDMARK OF ODE
 Locatie: ODE  kavel 6
 Entree: Oosterdoksstraat en Oosterdokskade
 Totale oppervlakte: ca. 32.000 m2 vvo
  Gemiddeld vloeroppervlak per verdieping: ca. 3.500 m2

 Oplevering: naar verwachting 2012
 Geschikt voor: zowel single als multi tenant huurders
 Architect: Erick van Egeraat (EEAarchitects) 

A VIEW ON NIJENBURG
Op kavel 2 van ODE wordt het kantoorgebouw 
‘Nijenburg’ gerealiseerd. Het is ontworpen 
door het gerenommeerde Oostenrijkse archi
tectenbureau Baumschlager & Eberle en ver
noemd naar een vermaard VOCschip
(17571769). Het gebouw is reeds voor onge
veer driekwart verhuurd aan Vodafone. 
Door zijn ligging is Nijenburg zowel naar de 
stad als richting het IJ gepositioneerd. 
De entree is gesitueerd aan een plein dat de 
Oosterdokskade met de Oosterdoksstraat ver
bindt. Wie met een van de vier liften van hier
uit naar de bovenste verdieping gaat, heeft 
vanaf het balkon een magnifiek uitzicht over 
het water én over de Amsterdamse binnenstad. 
De gevels van Nijenburg zijn stijlvol afgewerkt 
door middel van donker beton en bronskleuri
ge kozijnen. Deze hoogwaardige materialen 
geven het gebouw een klassiekzakelijke en 
tegelijk zeer voorname uitstraling. 
De kantoorvloeren zijn met een oppervlakte 
van circa 1.250 m2 ronduit vorstelijk te noe
men. Bovendien hebben ze een verhoogde 
computervloer, voorzien van aansluitingen ten 
behoeve van elektra en databekabeling.

NIJENBURG – PROMINENT PRESENTATION
 Locatie: ODE  kavel 2
 Entree: Oosterdokskade en Oosterdoksstraat
 Totale oppervlakte: ca. 12.500 m2 vvo
  Gemiddeld vloeroppervlak per verdieping: ca. 1.250 m2

 Oplevering: 1e kwartaal 2011
 Geschikt voor: zowel single als multi tenant huurders
 Huurder: Vodafone
 Architect: Baumschlager & Eberle

ARE YOU READY FOR A NEW VISION ON ODE?

Op kavel vijf van ODE zal ‘Zeelandia’ verrijzen. 
Dit kantoorgebouw is ontworpen door Frits 
van Dongen van het Amsterdamse, internatio
naal gelauwerde architectenkantoor De Archi
tecten Cie. Van Dongen ‘tekende’ overigens 
ook voor het gloednieuwe Conservatorium van 
Amsterdam op deze kavel. 

De naam ‘Zeelandia’ verwijst naar de zeven 
schepen die onder deze vlag van 1598 tot 
1749 in dienst waren van de VOC. De zeer  
representatieve entree van het gebouw – met 
een atrium over vier verdiepingen – ligt aan 
het plein aan de Oosterdoksstraat. Van hieruit 
leiden vier liften naar elf etages met een  
gemiddeld vloeroppervlak van 1.800 m2. 
De presentatie van het gebouw is zowel aan 
de stadzijde als aan de IJzijde. Hierdoor ont
staat een breed grootstedelijk panorama. 
Zeker vanaf de bovenste twee verdiepingen, 
die over riante dakterrassen beschikken. Het 
exterieur is van baksteen en bevat houten  
kozijnen die verspringen in de gevel. Deze  
materialisering geeft Zeelandia een kwalita
tief hoogstaand, eigentijds en zeer persoon
lijk uiterlijk.

A VIEW ON ZEELANDIA

ZEELANDIA – A CONTEMPORARY STATEMENT 
 Locatie: ODE  kavel 5
 Entree: plein Oosterdoksstraat
 Totale oppervlakte: ca. 15.500 m2 vvo
  Gemiddeld  
vloeroppervlak  
per verdieping: ca. 1.850 m2

 Oplevering: naar verwachting 20112012
 Geschikt voor: zowel single als multi tenant huurders
 Architect: Frits van Dongen (Architecten Cie.)NEW VIEW ON YOUR OFFICE

Alle kantoren op ODE:
  zijn geschikt voor flexibel werkconcept;
  lenen zich voor zowel single tenant als 
multi tenant verhuur;

  zijn vervaardigd van hoogwaardige 
materialen;

  hebben een meerzijdig uitzicht op een 
zichtlocatie;

  zijn uitstekend bereikbaar met alle 
vormen van (openbaar) vervoer;

  zijn voorzien van duurzame oplossingen 
m.b.t. energieverbruik;

  zijn direct omgeven door uiteenlopende 
voorzieningen en faciliteiten;

  beschikken over een parkeergarage, 
fietsenstalling en archiefruimte.

Flexibele indeelbaarheid
De kantoren op ODE vertegenwoordigen een nieuwe kijk op werken. Het ontwerp van de kantoor
vloeren gaat uit van een optimale flexibiliteit. 
De vloeren verdragen een maximale belasting van 4 kN/m2 en zijn flexibel indeelbaar. De kantoren 
bieden  ruimte aan alle werkconcepten: van een open werkvloer tot een klassieke cellenstructuur. 
Dit maakt de kantoren geschikt voor elk type individuele huurder, of zelfs meerdere huurders per 
ruimte. 

Lichtinval en uitzicht 
Doordat de werkvloeren zoveel mogelijk ‘kolomvrij’ zijn is niet alleen de vrijheid in indeling opti
maal maar ontstaat tevens ruimte voor een maximale lichtinval en een meerzijdig uitzicht, zowel 
op het IJ als op de binnenstad van Amsterdam. De weidsheid van het uitzicht wordt versterkt door 
de grote hoeveelheid ramen die open kunnen. 

Entrees
De luxe entrees van alle kantoren bevinden zich aan de Oosterdoksstraat. Dankzij hoogwaardig 
materiaalgebruik, harmoniëren ze perfect met de stijlvolle gevels en de openbare ruimte. De en
trees bieden via liften toegang tot de kantoren, maar ook tot de ondergelegen garage waar een 
parkeerplaats kan worden gehuurd. Vanuit de entree bereikt men bovendien de fietsenstalling 
waarover elk gebouw beschikt én de archiefruimte voor kantoorgebruikers op 1. Alle kantoorin
gangen zijn ruim berekend op vervoersstromen van werknemers, bezoekers en vervoer als gevolg 
van logistieke activiteiten, zoals leveranties of distributie.

 ON BUSINESS
VISION 

Toegevoegde waarde
ODE biedt een uitgelezen kans om een onderscheidende en  
prestigieuze kantoorruimte te huren op een goed bereikbare  
locatie in het centrum van Amsterdam. Zowel waar het de hoe
veelheid ruimte betreft als de excellente kwaliteit ervan, kan 
ODE de concurrentie met ontwikkelingen aan de rand van de stad 
probleemloos aan. ODE voegt hier zelfs een uniek element  
aan toe. Het biedt alle voordelen van een sterk internationaal 
georiënteerde en dynamische locatie in het inspirerende en 
sfeervolle hart van de stad. Deze toegevoegde waarde wordt 
overduidelijk bewezen door het feit dat toonaangevende partijen 
inmiddels hun plek op ODE hebben gevonden. 

Omringende faciliteiten
Behalve een goede bereikbaarheid, heeft het huren van een kan
toorruimte op ODE ook andere praktische voordelen. Zo zijn de 
kantoren omringd door vrijwel alle gewenste faciliteiten. Of het 
nu gaat om een stomerij, copy service, sportschool, kinderdag
verblijf, supermarkt, trendy cafés of restaurants: ze bevinden 
zich stuk voor stuk op ODE zelf, of in de directe omgeving van 
het eiland. Door deze uitgebalanceerde mix van leisure, retail 
en horecafuncties, vormt ODE ook voor zakelijke gebruikers een 
levendige, inspirerende en gevarieerde ontmoetingsplaats. 

ODE als statement
Door de kenmerkende architectuur van de kantoren en het  
fenomenale uitzicht over de Amsterdamse binnenstad en het IJ, 
betekent een keuze voor ODE ook een zeer krachtig professio
neel statement. Een vestiging op deze locatie biedt elke onder
neming de ideale mogelijkheid om haar ‘corporate identity’ over 
het voetlicht te brengen. De kantoren hebben een zakelijke uit
straling en zijn gelegen in een zeer levendige, karakteristieke en 
traditierijke omgeving. Dat maakt ODE tot een strategische plek 
voor organisaties met visie en gevoel voor eigentijds, persoon
lijk en authentiek ondernemerschap.

Inmiddels hebben voor ODE gekozen:
 TomTom
 Vodafone
 Openbare Bibliotheek Amsterdam
 Conservatorium van Amsterdam
 Saturn
 Vapiano
 City INN
 La Place

 ON AMSTERDAM
VISION 

Amsterdam behoort al jarenlang tot de top van vesti

gingslocaties in Europa. Direct grenzend aan het  

historische hart van Amsterdam, vormt het Ooster

dokseiland een prestigieus zakelijk gebied dat recht 

doet aan de eisen van de 21e eeuw.

 
Dynamiek en comfort
Midden in het centrum van Amsterdam verrijst op het Oosterdoks
eiland (ODE) een nieuw stuk stad. Met een volume van ruim 
225.000 m2 is het een van de grootste binnenstedelijke projec
ten in WestEuropa. ODE biedt hierdoor alle ruimte aan een com
binatie van diverse grootstedelijke functies. In een setting die 
past bij de 21e eeuw en met alle comfort die daarbij hoort. 

Amsterdams karakter
ODE vormt het sluitstuk van de zuidelijke IJoevers van Amster
dam. Het gebied is uniek vanwege de centrale ligging – vlak 
naast het Centraal Station – en het fantastische uitzicht over de 
binnenstad en het IJ. Het vertrek van het postdistributiecentrum 
maakte het mogelijk ODE te transformeren in een modern stuk 
stad. Een sfeervol gebied met een eigen identiteit. Het straalt 
durf, ondernemersgeest, dynamiek en stijl uit. Daarmee sluit 
ODE naadloos aan op het veelzijdige karakter van Amsterdam. 

Kavels en functies
De stedenbouwkundige opzet van ODE weerspiegelt de histori
sche binnenstad van Amsterdam. De radiale structuur en het net
werk van (dwars)straten en pleinen harmoniëren met de indeling 
van het oude centrum. De mix van stedelijke functies is onderge
bracht in zes kavels, elk gekenmerkt door een eigen identiteit. 
Deze loopt uiteen van ‘hospitality’ (kavel 1), via onder meer een 
food plaza (kavel 2) tot een groot aantal woningen op kavel 3. 
Ook ‘cultuur’ is vertegenwoordigd. Op de kavels 4 en 5 zijn een 
van de grootste bibliotheken van WestEuropa en het Conser
vatorium van Amsterdam gevestigd. Kavel 6 herbergt het grootste 
kantoorgebouw van ODE. 
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NEW VIEW ON ACCESSIBILITY

ODE ligt zeer centraal tussen de historische binnenstad 

van Amsterdam en het IJ. Naast het Centraal Station, 

met Schiphol op ruim een kwartier reistijd en de Ring 

Amsterdam op slechts vijf minuten rijden, is ODE op alle 

manieren uitstekend te bereiken. 

Met de auto
Vanaf de ring (A10) is ODE via de Piet Heintunnel en de Piet Hein
kade goed bereikbaar. De stedelijke toegangswegen vanaf S102/
S103 en S116 (door de IJtunnel) zijn andere mogelijkheden. De 
kantoorgebouwen zijn vanaf de stadzijde direct te benaderen via 
een nieuw te bouwen brug die ODE verbindt met de Prins Hendrik
kade. Ook kunnen de kantoren via de De Ruyterkade goed worden 
bereikt vanaf de IJzijde. 

Parkeergarage
Bij een goede bereikbaarheid hoort passende parkeergelegenheid. 
De tweelaagse, ondergrondse parkeergarage is ruim, helder van 
opzet en 24 uur per dag geopend. ODE biedt hier ruimte aan ruim 
1.650 parkeerplaatsen. Deze zijn bereikbaar via de brede, 3baans 
entree aan de Oosterdoksstraat. Dankzij de aanleg van een nieuwe 
brug, is de garage ook vanuit het centrum van de stad zeer goed 
toegankelijk. Uiteraard is de parkeergarage via een lift recht
streeks verbonden met de entrees van de verschillende kantoor
gebouwen. Voor kantoorgebruikers zijn parkeerabonnementen  
beschikbaar volgens de wettelijke norm van 1:125 m2.

Met de trein of het OV
ODE ligt pal naast Amsterdam CS, dat na de verbouwing in 2010 
dienst zal doen als modern en efficiënt vervoersknooppunt. De 
aansluiting op de internationale HSL, de regionale Noord/Zuidlijn, 
de IJtram en op alle overige vormen van openbaar vervoer is dus 
ook perfect te noemen. 

Met de fiets 
ODE zal beschikken over ruime en bewaakte fietsenstallingen.  
In totaal worden er 2.500 ondergrondse fietsparkeerplaatsen  
gerealiseerd, aangevuld met een groot aantal fietsklemmen op  
het maaiveld.

Afstanden
Auto:  In 10 minuten naar de ring van Amsterdam
 In 20 minuten naar Schiphol
Lopend:  In 5 minuten naar het Centraal Station – Noord/Zuidlijn
 In 10 minuten naar het Damrak

Parkeren
Ondergrondse garage met 1.665 plaatsen
24 uur per dag open
Van twee zijden toegankelijk
Ondergrondse fietsenstalling met 2.500 plaatsen

Kantoorgebouw ‘De Alexander’ zag het licht 
op de tekentafel van de Vlaamse Architect  
Jo Crepain en zal op de derde kavel van ODE 
worden gerealiseerd. 
Het gebouw dankt zijn naam aan een majestu
eus VOCschip dat in 1674 in Middelburg werd 
gebouwd. 
De materialisering van de gevel bestaat uit 
natuursteen en glas. Dit geeft het gebouw een 
frisse, transparante en daardoor uitnodigende 

sfeer. De entree van het gebouw bevindt zich 
aan de Oosterdoksstraat. Van hieruit brengen 
twee liften medewerkers en bezoekers naar 
de elf bovenliggende verdiepingen met een 
gemiddeld vloeroppervlak van circa 600 m2.
Alle kantoorruimten hebben aan vier zijden  
ramen, vanaf de vloer tot aan het plafond. 
Hierdoor is een maximale lichtinval gegaran
deerd en ontstaat een onbelemmerd en impo
sant uitzicht over het IJ. 

A VIEW ON DE ALEXANDER

DE ALEXANDER – INSPIRING VIEWS 
 Locatie: ODE  kavel 3
 Entree: Oosterdoksstraat
 Totale oppervlakte: ca. 5.600 m2 vvo
 Gemiddeld vloeroppervlak per verdieping: ca. 600 m2

 Oplevering: 1e kwartaal 2011 
 Geschikt voor: zowel single als multi tenant huurders
 Architect: Jo Crepain

Account: Bouwfonds
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weekend
fd.

De zaterdagkrant van het FD maakt op 25 september plaats voor FD Weekend.

Een gloednieuwe tabloid (makkelijk aan de keukentafel of op het terras).

Een mix van zakelijk relevant en persoonlijk interessant.

En om het weekend compleet te maken: de bijlage FD Persoonlijk, 

die voorheen bij de vrijdagkrant zat. Of er dan niets hetzelfde blijft? Toch wel.

Ook in FD Weekend vindt u al het nieuws van waarde.

Nieuw. 
FD Weekend.

weekend
fd.

Leuk, een abonnement op 
de zaak. Maar u bent niet 
altijd op de zaak (toch?).

We bezorgen het nieuwe FD Weekend op zaterdag gratis bij 
u thuis. Samen met het magazine FD Persoonlijk. 
Bel 0800 7777778 of ga naar www.fd.nl/zaterdagservice

weekend
fd.

Handig, het FD op 
de zaak. Maar niet 
in het weekend.

We bezorgen het nieuwe FD Weekend op zaterdag gratis bij 
u thuis. Samen met het magazine FD Persoonlijk. 
Bel 0800 7777778 of ga naar www.fd.nl/zaterdagservice

weekend
fd.

In het weekend nog even 
langs de zaak? Niet nodig.
We bezorgen FD Weekend 
gratis bij u thuis.

Bel 0800 7777778 of ga naar www.fd.nl/zaterdagservice.  
Dan ontvangt u op zaterdag het FD Weekend en het magazine 
FD Persoonlijk voortaan gratis bij u thuis.   

weekend
fd.

We bezorgen het nieuwe FD Weekend op zaterdag gratis bij 
u thuis. Samen met het magazine FD Persoonlijk. 
Bel 0800 7777778 of ga naar www.fd.nl/zaterdagservice

U was zaterdag zeker niet 
op de zaak? Uw FD Weekend 
was er namelijk wel.

weekend
fd.

Krijgt u het FD op de zaak?
Laat het nieuwe FD Weekend 
gratis bij u thuisbezorgen.

Bel 0800 7777778 of ga naar www.fd.nl/zaterdagservice.  
Dan ontvangt u op zaterdag het FD Weekend en het magazine 
FD Persoonlijk voortaan gratis bij u thuis.

+

+

+

+

+

Het FD
 Totaal.
Meer
FD kunt 
u niet
 wensen.

Waarom Het FD Totaal Het FD Totaal heet? Heel simpel. 

Meer FD kunt u niet wensen. En het mooie is: het is totaal niet duur. 

Het eerste half jaar is nu namelijk geen 267 maar slechts 139 euro. 

Bel nu 0800-666 666 7 of ga naar fd.nl/fdtotaal.

€139€ 267
6 maanden

+ + + + = €139
€ 2676 maanden

Het FD Totaal. 
Meer FD kunt u niet wensen.

Waarom Het FD Totaal Het FD Totaal heet? Heel simpel. Meer FD kunt u niet wensen. 

En het mooie is: het is totaal niet duur. Het eerste half jaar is nu namelijk geen 267 

maar slechts 139 euro. Bel nu 0800-666 666 7 of ga naar fd.nl/fdtotaal.

Zo ziet een FD persoonlijk 
eruit waar u veel meer mee kunt.
De FD Persoonlijk app biedt u meer achtergronden, meer fotoreportages en meer mogelijkheden om 

het magazine voor u nog interessanter te maken. U krijgt het allemaal met FD Persoonlijk voor uw iPad. 

Vanaf nu kan iedereen tijdelijk de eerste edities gratis downloaden in de App Store.

FDB11-005_Ad_App_230x275.indd   1 04-02-11   10:13

Laten we er niet
omheen draaien.

Zodra u uw
 iPad draait krijgt u bijvoorbeeld m

eer achtergronden, m
eer fotoreportages 

en m
eer m

ogelijkheden om
 het m

agazine voor u persoonlijk nog interessanter te m
aken. 

Ontdek snel alle functies en dow
nload nu tijdelijk de eerste edities gratis in de App Store.

Laten we er niet 
omheen draaien.

Zodra u uw
 iPad draait krijgt u bijvoorbeeld m

eer achtergronden, m
eer fotoreportages 

en m
eer m

ogelijkheden om
 het m

agazine voor u persoonlijk nog interessanter te m
aken. 

Ontdek snel alle functies en dow
nload nu tijdelijk de eerste edities gratis in de App Store.

Account: Financieel Dagblad
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Het was een groot feest. Nu is het hoog tijd om de boel op te ruimen en in te pakken.  

Dus daarom: Te koop: z.g.a.n. bekerfinale-tent. Slechts een paar nachten buiten gestaan. 

Incl. haringen (nog in de verpakking) en grondzeil. Hij is natuurlijk schoongemaakt.  

Bieden kan op www.marktplaats.nl. De opbrengst gaat naar de supportersvereniging.

Fortis. Hoofdsponsor en fan van Feyenoord.

Bankieren |  Verzekeren

Jammer, we hebben er voor gestreden, maar het mocht niet zo zijn. Hoog tijd om de boel 

op te ruimen en in te pakken. Dus daarom: Te koop: z.g.a.n. bekerfinale-tent.  

Slechts een paar nachten buiten gestaan. Incl. haringen (nog in de verpakking) en grondzeil.

Hij is natuurlijk schoongemaakt. Bieden kan op www.marktplaats.nl. De opbrengst gaat

naar de jeugdopleiding. Fortis. Hoofdsponsor en fan van Feyenoord.

Bankieren |  Verzekeren

Al honderd jaar

een groeiend legioen.

Here today.

Where tomorrow?

Van het Afrikaanderplein met wat omstanders naar de Kuip met ruim 

47.000 supporters. In de afgelopen 100 jaar is Feyenoord vele stadions 

ontgroeid en wordt het legioen met de dag groter. Waar zal het 

legioen zich over een paar jaar verzamelen, misschien wel met 

100.000 man sterk? Fortis. Hoofdsponsor en fan van Feyenoord.

Open nú een Kameraadjes-rekening 

en scoor die gesigneerde voetbal.

Sparen voor later wordt helemaal leuk met de exclusieve Kameraadjes-rekening van Fortis. 

Jonge Feyenoord-fans ontvangen namelijk een door de spelers gesigneerde voetbal of een 

Feyenoord-horloge. Daarnaast krijg je met je Kameraadjes-pas 10% korting in de Feyenoord 

Fanshop. En je kunt er natuurlijk je bankzaken mee regelen. Kijk voor meer informatie op 

fortisbank.nl of bel 0900 – 8175 (ca. v 0,10/ min). Fortis. Hoofdsponsor en fan van Feyenoord.

Sparen voor later wordt helemaal leuk met d

Jonge Feyenoord fa

FOR_4003.20.017_CU Feyenoord Kameraadjes 278x338.indd   1 08-07-2008   18:19:40
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Plaats op ranglijst
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*In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor komend voetbalseizoen.

Hoe gaat het nieuwe 

Feyenoord seizoen eruitzien?*

Teken hier de curve.

FOR_4003.10.005_adv_Feyenoord_215x285.indd   1 08-08-2008   13:46:06

Hoofdsponsor en fan van Feyenoord. Bij winst en verlies.

Trouw supporter van Feyenoord

Hoofdsponsor en fan van Feyenoord. Bij winst en verlies.

Trouw supporter van Feyenoord

FOR_4003.10.032_Sponsoring_Feyenoord_210x297.indd   1 02-12-2008   10:15:49

Account: Fortis Corporate Communication



portfolio grafisch ontwerp / typografie 

Think running

4003.10.004 BillB 332x236_Utrecht.indd   1 11-09-2008   16:17:57

CITY-PIER-CITY
LOOP

Even je zorgen vergeten tijdens de halve marathon. Hardlopen geeft weer energie en helpt je om je 

hoofd helder te maken. Fortis Bank Nederland streeft in haar dienstverlening ook naar helderheid. 

Daarom zijn wij de trotse sponsor van de Fortis City-Pier-City Loop.

Naast je voltijdbaan ook nog een avondopleiding volgen. Hardlopen geeft weer energie en helpt je om 

je hoofd helder te maken. Fortis Bank Nederland streeft in haar dienstverlening ook naar helderheid. 

Daarom zijn wij de trotse sponsor van de Fortis City-Pier-City Loop.

CITY-PIER-CITY
LOOP

FOR_4003.10.004_adv_A4_man.indd   1 05-03-2009   10:46:23

Veel succes tijdens de najaarsklassieker 
op 16 november!

Hoofdsponsor van de Fortis Zevenheuvelenloop.

45m
|

78m
|

80m
|

83m
|

72m
|

56m
|

79m
|

Fortis Bank Nederland

FOR_4003.10.004_Billb_3320x2360_7HL.indd   1 24-10-2008   17:01:25

Hoofdsponsor van de Fortis Marathon Rotterdam.

FOR_4003.10.032_Running_Ad_148X210.indd   1 05-12-2008   15:09:57

.

Think running
Hoofdsponsor van de Fortis 
1/2 marathon van Rotterdam.

.

Think running
Hoofdsponsor van de Fortis 
1/2 marathon van Rotterdam.

Think running
Hoofdsponsor van de Fortis 
1/2 marathon van Rotterdam.

Account: Fortis Corporate Communication
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Skip today’s

crossword

and puzzle

over your future
$
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K
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Not having a plan

Not having a plan

for this weekend

for the next five years is.

isn’t a problem.

Does every silver lining

have a cloud?

Here today.
Where tomorrow?

Getting you there

was making

In 1967, Nokia of Finland

wellington boots.

The Interlocking Sigmoid Curve is copyright of Charles Handy 1994 from The Empty Raincoat

FOR_4000.80.021_Fortune500_406x44,45.indd   1 01-07-2008   16:52:06

The Interlocking Sigmoid Curve is copyright of Charles Handy 1994 from The Empty Raincoat

Here today?

Where tomorrow?

Where tomorrow?

FOR_4000.80.021_Fortune500_203x126.indd   1 01-07-2008   10:53:04

The future.

Is uncertainty

the only uncertainty?

?
?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

Do you talk to the person

who manages your investments

With Fortis Private Banking you deal directly with 
your own personal investment manager. Someone 
who takes the time to understand your individual 
needs, advises you accordingly and offers the 
best solutions wherever they may come from. 

To discuss our full range of services and to 
discover what makes us so different please 
call Mark Rushton on 020 7369 4930 or visit 
www.privatebanking.uk.fortis.com

Fortis Private Investment Management Ltd is a member of the London Stock Exchange and is authorised and regulated by the Financial Services Authority. 
Registered in England No. 123174. Registered Offi ce: 5 Aldermanbury Square, London EC2V 7HR.
The Interlocking Sigmoid Curve is copyright of Charles Handy 1994 from The Empty Raincoat.

or the person

who manages you? Here today.
Where tomorrow?

Het leven

is een curve.
Waar op die curve

bevind jij je?

FOR_4001.20.002_1000x1500.indd   1 12-06-2008   13:52:37

Samen staan we sterker en kunnen we de stijgende lijn van uw groeicurve vasthouden.  

Wanneer u een team vormt met een Fortis Relationship Manager zult u een partner ontdekken  
waarop u kunt rekenen, die uw bedrijfsstrategie begrijpt en die met innovatieve oplossingen komt. 

Samen stellen we vast wat uw behoeften zijn. Of het nu om leasing, factoring, kasstroombeheer,  
internationale oplossingen, betaaldiensten of commerciële financiering gaat, uw relatiemanager  
staat met een krachtig, geïntegreerd netwerk achter u om uw groeidoelstellingen te realiseren.  
Het is deze operationele expertise waaraan we onze titel bankier van het jaar in 2004 en 2006  
mede te danken hebben.

www.merchantbanking.fortis.com
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Laten we samen eens

outside the box kijken naar de

toekomstige mogelijkheden

van uw onderneming.

Denkt u dat vandaag

de perfecte dag is

om uw grenzen te verleggen?

Dat denken wij ook.

Breng uw onderneming verder omhoog op de groeicurve.

Nieuwe markten betreden is gemakkelijker met een Fortis Relationship Manager aan uw zijde.  
Achter één aanspreekpunt gaat een partner schuil met toegang tot een geïntegreerd netwerk van  
129 business centres door heel Europa en Azië, een partner die grensoverschrijdend werkt en de  
lokale expertise van onze internationale business centres voor u kan laten werken. 

Fortis beschikt over de kennis van lokale markten en de commercieel-financiële expertise die u  
nodig heeft om uw financiële supply chain te organiseren en u te helpen de risico’s af te dekken.  
Onze internationale betaaldiensten kunnen u helpen uw kasstroom te beheren en uw toegang  
geven tot de douanewetgeving, belastingsystemen en lokale ondernemingsprofielen.  
In sommige markten kan al binnen 48 uur een internationale rekening voor u geopend worden.

www.merchantbanking.fortis.com
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Account: Fortis Private Banking
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Shoppen voor een  
hypotheek?

U mist wat als u niet  
bij ons bent geweest.

Verhuizen is vaak 
duurder dan je denkt.

Daarom: een hypotheek met extra lage 
maandlasten in het eerste jaar.

99
08

54

4008.20.002_Poster_650x950 Hypotheek gezinsvoordeel 2.indd   1 09-05-2008   15:17:45

Here today.
Where tomorrow?

*Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Slimme spaarders

stappen nu in.

FOR_4008.20.003_Poster_1165x1750_BTL_Media_Sparen.indd   1 06-06-2008   16:14:36

Beleggen?Sparen?

Sparen, beleggen of allebei? 
Maak een afspraak voor een persoonlijk advies.

Verschillende doelen 
vragen om verschillende 
fi nanciële oplossingen.

99
09

84

FOR_400820017_Poster_65x95_50%.indd   1 07-10-2009   12:28:40

99
10

05
 (0

3-
10

)

Shoppen voor een  
hypotheek?

U mist wat als u  
niet bij ons bent geweest.

Voor 10 jaar vast met 
Nationale Hypotheek Garantie

*   5,31% effectieve rente. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. 
Fortis Bank (Nederland) N.V. staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Beheerd
Fonds-

beleggen

FOR_4008.20.013_Poster_Verm_opb_MKB_65x95.indd   1 25-03-2009   10:58:31

Account: Fortis Retail Banking
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Voor iedereen die smoorverliefd is... 
L’Amour collection van Nokia. 
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mijn betekenis van  
Valentijn: ik wil 
voor altijd bij  

jou zijn. 
Peter.

Lieve Fleur, 
tu es ma 

petite fleur,
ton Dik

Vrolijk vlindertje,  
ik bel je vandaag 

en zeg wat ik voor 
je voel. Je Joyce.

Make me 

hOt!

Martin         

Lieve Edward 
 je bent mijn  

snoepie.  
Ilse.

Lieve Gus,
Ik hou 

heel veel 
van je! 
Zie je 

7 maart! 
Liefs Sas

M’n Janneke,  
laten we samen  

een nestje bouwen.  
Jouw Maarten.

Lieve  
Marcel, je 
weet dat ik 

van je houd, 
Tijger.

Je Frans

Still love  
you Wim,
Anneke

Cowboy
Wat mij betreft 
gaan we samen  

in galop.
Your little pony. Rabarberke, 

je ben me 
schatjuhhhh

Lieve Mary, 
jouw hart zit 
op de juiste 
     plaats.
       kus R.

Jij zet mijn hart 
in vuur en vlam.
Liefs JW.

Ferry, 
Je bent dan wel 

getrouwd.  
Maar je hebt nog 
steeds ‘n plekje 
in mijn hart.

J.

Engeltje Anja,  
na 15 jaar nog 
steeds samen. 
Amen! Koos.

Mam ik vind je 
hartstikke lief. 
Dikke kus. 
M.

Jules, 
 je bent de  
  liefste.
   Marius.

Rozen  
verwelken,  

schepen vergaan,  
maar Marie Louise,  

mijn liefde voor 
jou zal altijd  

bestaan.
Ton.

Liefste ik hou van 

je, laat jij  

vanavond de 

hond uit?

hotlips 
Ik hou  
van je!
Je kersje.

Fantastische  
Francieneke,  

ik hou nog  
zoveel van u.  

Uw Renato.

Lekker koffie
boontje. Mag ik 
de room in jouw 
kopje zijn?
Kus Mark.

Ik ben  
je  

grootste 
fan.

Je aanbidder

Chuiquita, 
Rozen verwelken,  
schepen vergaan,
maar onze liefde  
is geen banaan.

Roza.

Robertje,
Ik ben je 

black magic 
woman.
Maartje

Werner.  
Schrik niet, maar 
vandaag sta ik  
voor je deur met  
500 rozen en  
2 vliegtickets  
naar Acapulco.
Je liefhebbende  
lover ...Jacqueline

Come on baby  
light my fire! 

 

big Jim

Stoute Yoni, 
dat ik  
van je hou,  
dat mag wel  
in de krant.
Je gummetje.

L’amour 
toujours

Beste Jolanda,  

het is weer tijd  
voor een  
oogmeeting. 
  
Je Dokter A.

Alle zoenen van 

 

 

de hele wereld  

 

 

voor jou Geertje.

Je Josef. (ps ik 
bel je vandaag)

Onze 
liefde 
gaat 
door 
de 
maag.

xxx je Kokkie

Mooie nacht
Vlinder.  Ik zeg 
vandaag wat ik 
voor je voel.
Joost.

Bakkie
doen?

Je Maatje
Lief Duifje  

ik hou van je.  

Je Brilsmurf.

Co
py

rig
ht

 ©
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ia

 2
00

6.

Je 
veux

Wil jij l’ Amour, maar weet je geliefde het nog niet?

Stuur dan een romantisch smsje of  mmsje naar 0900-0122
en laat je geliefde en de hele wereld weten wat je voelt.

Hoe kleurrijker en origineler hoe beter.

De 50 mooiste hartekreten komen op Valentijnsdag in de Telegraaf.
Of kijk op www.jeveuxlamour.nl voor de hele collectie.

L’ Amour Collection van Nokia.
Voor iedereen die smoorverliefd is.
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ht
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00

6.

Laat je hart spreken
                L’Amour Collection

Ontdek traditioneel handwerk in eigentijds design.
Ervaar het gevoel van leer, keramiek en metaal in  
unieke nieuwe vormen. Vind kunst in mobiele technologie.
De L’Amour Collection. Laat je hart spreken.
 
www.nokia.nl

Account: Nokia
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Slobbeland 36  |  1131 AB Volendam  |  Telefoon: 0299 - 399798  |  Fax: 0299 - 399790  |  www.runderkamp.nl  |  info@runderkamp.nl
IBAN: NL47 RABO 0315692111  |  KvK: 36028039  |  BTW: 801429560B01

men u men u
Naam: Datum:

Halen om:

Tel. nr.:

Geholpen door:

Betaald: 

Niet betaald: 

Bedrag: 

BTW: 

Totaal:

 Datum: Gewicht: Artikel: Prijs/Kilo: Bedrag

Vestiging Van Baarstraat
Burg. Van Baarstraat 10  |  1131 WT Volendam
Telefoon: 0299 - 363312

Vestiging WC De Stient
De Stient 14A  |  1132 BE Volendam
Telefoon: 0299-366563

Kantoor/Produktie
Slobbeland 36  |  1131 AB Volendam
Telefoon: 0299 - 399798  |  Fax: 0299 - 399790
IBAN: NL47 RABO 0315692111

www.runderkamp.nl    |    info@runderkamp.nl

Eet smakelijk!

Eet smakelijk!

Slobbeland 36  |  1131 AB Volendam  |  Telefoon: 0299 - 399798  |  Fax: 0299 - 399790  |  www.runderkamp.nl  |  info@runderkamp.nl

Datum: Met vriendelijke groet,  

 Gaarne uw akkoord 

 Hierbij in dank retour

 Volgens afspraak

 Ter kennisgeving

 Met verzoek om terugzending 

 

Slobbeland 36   |   1131 AB Volendam
Telefoon: 0299 - 399798   |   Fax: 0299 - 399790

www.runderkamp.nl   |   info@runderkamp.nl

Niels Runderkamp
Mobiel: 06 - 53861745

Account: Runderkamp - Stationary
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motorkap

vlakke deel laadklep

Slobbeland 36
1131 AB Volendam

Telefoon: 0299 - 399798
www.runderkamp.nl

Slobbeland 36
1131 AB Volendam

Telefoon: 0299 - 399798
www.runderkamp.nl

Rena_287  |  Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany  |  www.ccvision.de

Renault Trafic Kasten L2H1, Heckfluegeltueren (2008)
1:30   L: 5.182   B: 1.904   H: 1.958   R: 3.498

Slobbeland 36
1131 AB Volendam

Telefoon: 0299 - 399798
www.runderkamp.nl

Slobbeland 36
1131 AB Volendam

Telefoon: 0299 - 399798
www.runderkamp.nl

Rena_287  |  Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany  |  www.ccvision.de

Renault Trafic Kasten L2H1, Heckfluegeltueren (2008)
1:30   L: 5.182   B: 1.904   H: 1.958   R: 3.498

Account: Runderkamp - Bestickering wagenpark
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in the page �

s e a t . n l

Rij veilig.

Er is al een SEAT Altea vanaf € 19.450,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Atea 5.5 - 
7.7L/100 km (1:18,1 - 12,9), CO2 emissie g/km 149 - 185. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car B.V., Leusden. Internet: www.seat.nl 

De SEAT Altea is de ideale combinatie van sportiviteit, design en ruimte. En nu ook de enige auto in z’n klasse met  

5 sterren voor veiligheid van inzittenden, 4 sterren voor veiligheid van kinderen en de hoogst behaalde score voor  

veiligheid van voetgangers, namelijk 3 sterren. Op en top veilig dus, zowel binnen als buiten de auto! 

SEAT Altea. Winnaar van 5 sterren in de Euro NCAP veiligheidstest.

 inzittenden kinderen voetgangers
 (max. 5 sterren) (max. 5 sterren) (max. 4 sterren)
SEAT Altea 5 4 3
RENAULT Mégane Scénic 5 3 2
TOYOTA Corolla Verso 5 4 2
FORD Focus C-MAX 4 4 2

s e a t . n l
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M� easurements based on �
single page: 210 x 285 mm �

T op entry of �
the dynamic line �

in the page �

New SEAT Ibiza.
Sporty from the start.

Nissequisisit incin henisi.Ud eriurem erit lorem volorpe rillandip ea facin ute duiscip elis nosto ex ex ex exeros el erit at. Duisim venisci pissenis ate conullut lor at ea aci blandre 
feugait lor sum delit wis dolorti onsendre corem illaorero dolor sustrud et delit nonse tem quat iriusci et, sequatue conulput Nissequisisit incin henisi.Ud eriurem e
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Page �
corner. �

M� easurements based on �
single page: 210 x 285 mm �

T op entry of �
the dynamic line �

in the page �

s e a t . n l

De vernieuwde SEAT Ibiza. 
Sporty from the start!

Maak nu een proefrit in de vernieuwde, uiterst sportieve SEAT Ibiza. Ga naar 
de SEAT-dealer of surf naar seat.nl  Er is al een SEAT Ibiza vanaf ¤ 10.995,-.
Nu € 500,- introductievoordeel  op de vernieuwde SEAT Ibiza Sensation.*

Er is al een SEAT Ibiza vanaf €10.995,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ibiza: 4,7 – 7,9L/100km (1:21,3 – 1:12,7) Co2 emissie g/km 127 – 190.  
Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car, Leusden. Internet: www.seat.nl *het introductievoordeel bestaat uit € 500,- extra inruilpremie en geldt tot 30 juni 2006 (aankoopdatum).

SEAT SupErModElS
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F u l l
P a g e
c o r n e r .

M e a s u r e m e n t s  b a s e d  o n
s i n g l e  p a g e :  2 1 0  x  2 8 5  m m

T o p  e n t r y  o f
t h e  d y n a m i c  l i n e

i n  t h e  p a g e

s e a t s u p e r m o d e l s . n l

Seat Leon Sportstyle. Nu met donkere ramen achter.

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min 
ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero 
conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  passe corperit inim zzrit 
volorem ilis nulput velesequatie consectet at. Lenimers ipsum exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent zzrit € 22.500,-

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu 
facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  
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F u l l
P a g e
c o r n e r .

M e a s u r e m e n t s  b a s e d  o n
s i n g l e  p a g e :  2 1 0  x  2 8 5  m m

T o p  e n t r y  o f
t h e  d y n a m i c  l i n e

i n  t h e  p a g e

s e a t s u p e r m o d e l s . n l

Seat Supermodels. NU met 1000 euro gratis accessoires.

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu 
facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min 
ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero 
conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  passe corperit inim zzrit 
volorem ilis nulput velesequatie consectet at. Lenimers ipsum exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent zzrit € 22.500,-

SEAT SupErModElS
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P a g e
c o r n e r .

M e a s u r e m e n t s  b a s e d  o n
s i n g l e  p a g e :  2 1 0  x  2 8 5  m m

T o p  e n t r y  o f
t h e  d y n a m i c  l i n e

i n  t h e  p a g e

s e a t s u p e r m o d e l s . n l

Seat Supermodel. Nu met Superfinanciering.

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu 
facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min 
ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero 
conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  passe corperit inim zzrit 
volorem ilis nulput velesequatie consectet at. Lenimers ipsum exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent zzrit € 22.500,-

SEAT SupErModElS
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P a g e
c o r n e r .

M e a s u r e m e n t s  b a s e d  o n
s i n g l e  p a g e :  2 1 0  x  2 8 5  m m

T o p  e n t r y  o f
t h e  d y n a m i c  l i n e

i n  t h e  p a g e

s e a t s u p e r m o d e l s . n l

SEAT Ibiza Cupra. Seats snelste Supermodel.

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu 
facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min 
ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero 
conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  passe corperit inim zzrit 
volorem ilis nulput velesequatie consectet at. Lenimers ipsum exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent zzrit € 22.500,-

SEAT SupErModElS

S
in

g
le

 a
n

d
 d

o
u

b
le

 p
a

g
e

 p
ro

p
o

rtio
n

B
o

tto
m

 o
f th

e
 p

a
g

e
 lin

e
.

| |

|
|

  M
a

x
.V

e
rtic

a
l lim

it
o

f th
e

 d
y

n
a

m
ic

 lin
e

. |

F u l l
P a g e
c o r n e r .

M e a s u r e m e n t s  b a s e d  o n
s i n g l e  p a g e :  2 1 0  x  2 8 5  m m

T o p  e n t r y  o f
t h e  d y n a m i c  l i n e

i n  t h e  p a g e

s e a t s u p e r m o d e l s . n l

SEAT Circuitraining. Nu bij aankoop van een SEAT Ibiza Cupra.

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu 
facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  

Xero digniat vel ese corperit inim zzrit volorem ilis nulput velesequatie consectet at.Lenim ipsum nissisim quat alit exerillam aute min 
ut dolore feugait nostinim quam vent praesent ulla feu facin ullaorp erosto od doleniamet ipsustion elis at nonullandiam essis auguero 
conullum zzrilla mcommodionse con ut essi et nos dolor sendre tionulla alit venisci liquamconse magnit lam  passe corperit inim zzrit 
volorem ilis nulput velesequatie consectet at. Lenimers ipsum exerillam aute min ut dolore feugait nostinim quam vent zzrit € 22.500,-

SEAT SupErModElS

Account: Seat



portfolio grafisch ontwerp / typografie 

Sportieve aanbieding. Het Emotion-pakket voor € 495,-. Met 16 inch lichtmetalen velgen, volautomatische airconditioning,  
cruisecontrol, boordcomputer, mistlampen voor en donker getinte achterruiten. Van € 1700,- nu tijdelijk voor slechts € 495,-.
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corner. �
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T op entry of �
the dynamic line �

in the page �

S E A T . n l

Gaat u zitten

Wilt u weten hoe dat zit, zo’n SEAT Altea? Hoe dat 

rijdt en voelt en wat dat allemaal biedt? Dat ont-

dekt u bij de SEAT-dealer waar we deze bijzondere 

SEAT graag voor u klaarzetten. Wilt u meer weten of 

een afspraak voor een proefzit maken? Ga dan naar 

www.gaatuzitten.nl of www.seat.nl

Maak een proefzit in de SEAT Altea

Sportieve aanbieding. Het Emotion-pakket voor € 495,-. Met 16 inch lichtmetalen velgen, volautomatische airconditioning,  
cruisecontrol, boordcomputer, mistlampen voor en donker getinte achterruiten. Van € 1700,- nu tijdelijk voor slechts € 495,-.
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Full �
Page �
corner. �

M� easurements based on �
single page: 210 x 285 mm �

T op entry of �
the dynamic line �

in the page �

S E A T . n l

Gaat u zitten

Wilt u weten hoe dat zit, zo’n SEAT Altea? Hoe dat 

rijdt en voelt en wat dat allemaal biedt? Dat ont-

dekt u bij de SEAT-dealer waar we deze bijzondere 

SEAT graag voor u klaarzetten. Wilt u meer weten of 

een afspraak voor een proefzit maken? Ga dan naar 

www.gaatuzitten.nl of www.seat.nl

Maak een proefzit in de SEAT Altea

Ervaar de hoge instap van de SEAT Altea

Kent u het verschil tussen een gewone hatchback en ’s werelds eerste Multi Sports Vehicle 

(MSV)? Stap dan eens in de SEAT Altea. Daarin zit u zo’n 20 centimeter hoger 

dan in een vergelijkbare auto. En op de weg maakt dat een wereld  

van verschil. Zo kijkt u verder vooruit en rijdt u dus veiliger. Stapt u  

makkelijker in en uit. En ervaart u de wereld om u heen nét even anders. Daarbij zit u ronduit riant in voortreffelijke, 

comfortabele stoelen die evengoed alle steun bieden die past bij een sportieve rijstijl. De stoelen zijn inklapbaar en 

in de extra sportieve Sport- en Sport Up-uitvoering zitten standaard sportstoelen. Zelfs achterin zit u beter, want de 

achterbank is te verschuiven.

Ervaar de ruimte van de SEAT Altea

Elke auto biedt u de vrijheid om te gaan en te staan waar u wilt, maar de SEAT Altea 

biedt net een beetje meer. Zo gunt de panoramische voorruit u een weidse blik op 

de wereld om u heen. Maar ook van binnen is het één en al ruimte; in een Altea 

kunt u gewoon méér meenemen. Meer mensen, meer honden, meer spullen. Vijf 

volwassenen? Die vinden makkelijk een plek! Daarbij vindt u overal handige opbergmogelijkheden. Zoals lades  

onder de voorstoelen. Extra opbergruimte tussen de achterstoelen en in de portieren. En de kofferruimte kunt u  

variabel indelen zodat de Altea zich aan ú aanpast, in plaats van andersom. Telt u ze allemaal op, dan vindt u in de 

SEAT Altea maar liefst 30 opbergvakken. Tenzij we er nog eentje vergeten zijn...

We noemen ‘m Multi Sports Vehicle en dat doen we niet voor niets. U ziet het al aan 

z’n dynamische uiterlijk; de SEAT Altea is gemaakt om lekker in te rijden. U 

kunt kiezen uit vier motoren waaronder de pittige 1.9 turbo diesel waarmee u 

moeiteloos op één tank naar uw wintersportbestemming rijdt. Of misschien 

geeft u de voorkeur aan de nóg sterkere 2.0 TDI of de 2.0 16 V FSI-motor met ronduit opwindende prestaties en zes 

versnellingen. De stuurinrichting en de multilink-achteras garanderen een uitgebalanceerd rijgedrag. Sportief, maar 

toch comfortabel. Dat maakt de SEAT Altea tot een auto die nét iets extra’s biedt. In de bergen, in de polder of in de 

stad. Want waarom zouden ruimte en sportiviteit niet samen kunnen gaan?

Ervaar de sportieve prestaties van de SEAT Altea
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F u l l
P a g e
c o r n e r.

M e a s u r e m e n t s  b a s e d  o n
s i n g l e  p a g e :  2 1 0  x  2 8 5  m m

To p  e n t r y  o f
t h e  d y n a m i c  l i n e

i n  t h e  p a g e

S E A T . n l

Geachte heer De Wit (wissel),

 

Ziet u Marseille, Porto of Londen al liggen in de verte? Tja, vanuit de SEAT Altea ziet de wereld er 

toch een tikje interessanter uit. U zit namelijk zo’n 20 centimeter hoger dan in een vergelijkbare 

auto. En dat stuurt nét even iets prettiger. Bijvoorbeeld op de kronkelige weggetjes van de  

Provence, maar ook op de grachten van Amsterdam of een lange weg door de polder.

 

Eigenlijk valt het moeilijk uit te leggen. Daarom nodigen we u uit het verschil tussen een ‘gewone’ 

auto en de SEAT Altea zelf eens te ervaren. Dat is zeker de moeite waard. Niet alleen omdat u dan 

de veelzijdige kwaliteiten van ’s werelds eerste Multi Sports Vehicle (MSV) zelf kunt ontdekken. 

Maar ook omdat een bezoek aan de SEAT-dealer u zomaar naar zonnig Zuid-Fankrijk, Portugal of 

Zuid-Engeland kan brengen. Maak een proefzit en stuur de bijgaande actiekaart op. Dan maakt u 

kans op één van de drie volledig verzorgde vakanties, waarbij u de mooiste stukjes Europa op de 

mooiste manier ontdekt: in een SEAT Altea.

 

Maar een bezoek aan de SEAT-dealer is nu nog aantrekkelijker, want de SEAT Altea kan tijdelijk  

worden uitgerust met een compleet Emotion-pakket waar u het zeker warm van krijgt. Ook zonder 

reis te maken.  

Het Emotion-pakket bestaat uit 16 inch lichtmetalen velgen, volautomatische airconditioning, 

cruisecontrol, boordcomputer, mistlampen voor en donker getinte achterruiten. Dit Emotion-pakket 

kost in plaats van € 1700,- nu slechts € 495,-. Reden genoeg voor een reisje naar de SEAT-dealer 

dachten wij.

 

Graag tot binnenkort!

 

Met vriendelijke groet,

 

Xeno Grimmelt

Directeur SEAT Nederland

PS:   Wilt u eerst meer weten over de bijzondere SEAT Altea, kijk dan op  www.gaatuzitten.nl. Daar 

vindt u ook het adres van uw dichtstbijzijnde SEAT-dealer en kunt u een proefzit aanvragen.

Maak een proefzit in de SEAT Altea 
en win een schitterende rondreis.

Wilt u kans maken op één van de reizen, maak dan zo origineel mogelijk de volgende slagzin af (maximaal 20 woorden) 

In een SEAT Altea ziet de wereld er anders uit, want: 

Telefoonnummer: Uw e-mailadres:

Merk en type van uw huidige auto: Bouwjaar:

Kenteken van uw auto: Naam SEAT-dealer:

Datum: Handtekening: 
Vul deze kaart volledig in en stuur deze in een envelop uiterlijk 30 juni 2006 naar SEAT-Importeur Pon Car, p.a. Antwoordnummer 6021, 1320 VB Almere. Een postzegel is niet nodig.

De spelregels. De actieperiode loopt van 28 april tot 1 juli 2006. Iedereen die in de actieperiode een proefrit maakt in een SEAT Altea kan aan de actie deelnemen, mits ouder dan 18 jaar. Alleen 
kaarten die vóór 1 juli 2006 zijn ontvangen, dingen mee; een deskundige jury beoordeelt de inzendingen; de drie meest creatieve worden beloond. Prijswinnaars ontvangen uiterlijk 1 augustus 
a.s. schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Voor definitieve bepaling van de reisperiode kan contact opgenomen worden metde reisorganisatie; eventuele wijzigin-
gen in de reis na overleg. Eventueel gemaakte foto's mogen gebruikt worden voor pers-/publiciteits-doeleinden. Door het deelnemen aan deze actie geeft u SEAT-Importeur Pon Car en de SEAT-
vestigingen toestemming om uw gegevens te verwerken en gebruiken voor andere doeleinden.  Medewerkers van SEAT-Importeur Pon Car, de SEAT-dealers en haar reclamebureaus zijn uitgesloten 
van deelname. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet in geld worden uitgekeerd. De auto die u krijgt toegewezen voor uw reis kan in overmachtsituaties anders zijn dan de SEAT Altea.

Ja, ik ga proefzitten in de SEAT Altea en maak kans op een reis naar Zuid-Frankrijk, Portugal of Engeland. 
Geheel verzorgd, inclusief vliegtickets en auto. De SEAT Altea natuurlijk! 
 
Het pure Portugal. U maakt een rondreis door het schitterende landschap ten noorden van Oporto. Ver weg van het massa-
toerisme ontdekt u het ‘echte’ Portugal. Daarbij logeert u in zogenaamde Pousada’s. Fraaie hotels in voormalige kloosters, 
paleizen en kastelen.
 
Heerlijk toeren door de Provence. Het land van de olijven, lavendel en geitenkaas. Met z’n vele schilderachtige dorpjes en 
prachtige vergezichten. U verblijft in comfortabele, sfeervolle hotels en leeft een week lang als God in Frankrijk.
 
Onverwacht Engeland. U volgt de fabelachtige kustlijn van Dorset met z’n hoge krijtrotsen en neemt de boot naar het eiland 
Wight. U verblijft in gemoedelijke hotels waar u warm wordt onthaald. En het links rijden? Dat went snel genoeg.
 

Voucher
Proefzi t

Gaat u zitten

W.J. Janssen

Noordersingel 64

1234 AB Amsterdam

W.J. Janssen

Noordersingel 64

1234 AB Amsterdam

Postbus 2, 5201 AA s‘Hertogenbosch

Gaat u zitten

Account: Seat



portfolio grafisch ontwerp / typografie 

Ervaar 
de hoge zit 

van de 
SEAT Altea

Maak een proefzit bij de SEAT dealer
www.seat.nl 

Ervaar 
de hoge zit 

van de 
SEAT Altea

Maak een proefzit bij de SEAT dealer
www.seat.nl 

Gaat u zitten

Wilt u kans maken op één van de reizen, maak dan zo origineel mogelijk de volgende slagzin af (maximaal 20 woorden) 

In een SEAT Altea ziet de wereld er anders uit, want: 

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer: Uw e-mailadres:

Merk en type van uw huidige auto: Bouwjaar:

Kenteken van uw auto: Naam SEAT-dealer:

Datum: Handtekening: 
Vul deze kaart volledig in en stuur deze in een envelop uiterlijk 30 juni 2006 naar SEAT-Importeur Pon Car, p.a. Antwoordnummer 6021, 1320 VB Almere. Een postzegel is niet nodig.

De spelregels. De actieperiode loopt van 28 april tot 1 juli 2006. Iedereen die in de actieperiode een proefrit maakt in een SEAT Altea kan aan de actie deelnemen, mits ouder dan 18 jaar. Alleen 
kaarten die vóór 1 juli 2006 zijn ontvangen, dingen mee; een deskundige jury beoordeelt de inzendingen; de drie meest creatieve worden beloond. Prijswinnaars ontvangen uiterlijk 1 augustus 
a.s. schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Voor definitieve bepaling van de reisperiode kan contact opgenomen worden metde reisorganisatie; eventuele wijzigin-
gen in de reis na overleg. Eventueel gemaakte foto's mogen gebruikt worden voor pers-/publiciteits-doeleinden. Door het deelnemen aan deze actie geeft u SEAT-Importeur Pon Car en de SEAT-
vestigingen toestemming om uw gegevens te verwerken en gebruiken voor andere doeleinden.  Medewerkers van SEAT-Importeur Pon Car, de SEAT-dealers en haar reclamebureaus zijn uitgesloten 
van deelname. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet in geld worden uitgekeerd. De auto die u krijgt toegewezen voor uw reis kan in overmachtsituaties anders zijn dan de SEAT Altea.

Ja, ik ga proefzitten in de SEAT Altea en maak kans op een reis naar Zuid-Frankrijk, Portugal of Engeland. 
Geheel verzorgd, inclusief vliegtickets en auto. De SEAT Altea natuurlijk! 
 
Het pure Portugal. U maakt een rondreis door het schitterende landschap ten noorden van Oporto. Ver weg van het massa-
toerisme ontdekt u het ‘echte’ Portugal. Daarbij logeert u in zogenaamde Pousada’s. Fraaie hotels in voormalige kloosters, 
paleizen en kastelen.
 
Heerlijk toeren door de Provence. Het land van de olijven, lavendel en geitenkaas. Met z’n vele schilderachtige dorpjes en 
prachtige vergezichten. U verblijft in comfortabele, sfeervolle hotels en leeft een week lang als God in Frankrijk.
 
Onverwacht Engeland. U volgt de fabelachtige kustlijn van Dorset met z’n hoge krijtrotsen en neemt de boot naar het eiland 
Wight. U verblijft in gemoedelijke hotels waar u warm wordt onthaald. En het links rijden? Dat went snel genoeg.
 

Voucher
Proefzi t

Gaat u zitten

Ervaar de SEAT Altea.

Maak een proefzit. 

Account: Seat



portfolio grafisch ontwerp / typografie 
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Full �
Page �
corner. �

M� easurements based on �
single page: 210 x 285 mm �

T op entry of �
the dynamic line �

in the page �

s e a t . n l

*   Op basis van € 1.000,- extra inruilkorting op voorraadmodellen tot uiterlijk 6 december 2005 en overige lopende acties geldig tot uiterlijk 31 december 2005. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Er is al een SEAT vanaf  € 10.995,- inclusief BTW/BPM,  
exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT: 4,7 – 7,9/100 km (1:21,3 - 1:12,7) CO2 emissie g/km 127 – 190. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car B.V., Leusden. Internet: www.seat.nl 

Tijdens de Sinterklaasweek ruim € 5.000,- voordeel op een nieuwe SEAT.

De SEAT-dealer speelt voor Sinterklaas. Want je totale voordeel kan nu oplopen tot maar liefst €5.200,-*. Toch een cadeautje waar je graag even voor omrijdt!

TOLEDO: v.a. € 22.345,-      ALTEA: v.a. € 19.995,-       CORDOBA: v.a. € 15.295,-       IBIZA: v.a. € 10.995,-          LEON: v.a. € 18.695,-           ALHAMBRA: v.a. € 27.995,-

L e t  t h i s  p o s t e r  b e  a n  i n s p i r a t i o n  i n  e v e r y t h i n g  y o u  d o  f o r  s e a t

Je gezin heeft ruimte nodig. 
Maar jij ook.

Sportieve styling, dynamisch rijgedrag en een zee aan ruimte. Dat is de nieuwe SEAT Altea XL Stationwagon. Ideaal om 
boodschappen te doen, maar ook om je eens lekker uit te leven. De nieuwe SEAT Altea XL Stationwagon is ontworpen 
voor maximaal rijplezier. Hij is verkrijgbaar in maar liefst vijf unieke uitvoeringen, vanaf € 20.995,-. De nieuwe SEAT Altea XL 
Stationwagon staat nu op je te wachten bij de SEAT-dealer. Ga dus snel naar SEAT.nl om een proefrit aan te vragen.  

De nieuwe SEAT Altea  Stationwagon. The sports car for grown-ups. 

Er is al een SEAT Altea XL Stationwagon vanaf € 20.995,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Altea XL Stationwagon: 5,4 – 8,9L/100 km (1:18,5 - 1:11,2),  
CO2 emissie g/km 146 - 214. Genoemde prijs is een adviesprijs. ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon Car, Leusden. Internet: www.seat.nl
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Soms vergeet je even 
dat je een gezin hebt.

Sportieve styling, dynamisch rijgedrag en een zee aan ruimte. Dat is de nieuwe SEAT Altea XL Stationwagon. Geen 
wonder dat je af en toe helemaal vergeet dat je een gezin hebt. De nieuwe SEAT Altea XL Stationwagon is ontworpen voor 
maximaal rijplezier. Hij is verkrijgbaar in maar liefst vijf unieke uitvoeringen, vanaf € 20.995,-. De nieuwe SEAT Altea XL 
Stationwagon staat nu op je te wachten bij de SEAT-dealer. Ga dus snel naar SEAT.nl om een proefrit aan te vragen. 

De nieuwe SEAT Altea  Stationwagon. The sports car for grown-ups. 

Er is al een SEAT Altea XL Stationwagon vanaf € 20.995,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Altea XL Stationwagon: 5,4 – 8,9L/100 km (1:18,5 - 1:11,2),  
CO2 emissie g/km 146 - 214. Genoemde prijs is een adviesprijs. ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon Car, Leusden. Internet: www.seat.nl
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Account: Seat
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portfolio beeldbewerking Account:  Ajax - Kleedkamer dummy



portfolio beeldbewerking

De frisse geur van  
wasgoed in je interieur

Soft Linen

Account:  Ambi Pur



portfolio beeldbewerking

1. wandelen.

In utat veliquis ex ea feugiat. Re enit del doloreetum nostrud mincipit venis dolore min exeros digniam 

zzrilla ndreet, quat. Duismodion heniatem am, velit wissecte ming et alisci blandit ut lobor si bla feuip enim 

in volore volent nit luptat num velis am essim ing ercidunt velenim niamet, si.

Del dolortis nit et nit, quatem inim nulputetum ing exeratum zzrit nit la facipit, quis niat, quat lutatum 

zzrilit nisim in veliqui scillandre magna conullaortis nonullam, consequisit vulla augiat eu feum ip ex enissit, 

vulluptat. Idunt lorper se velis num dolor susto odit nosto eum dolor sectem quam dio dit ullaorero er su

Account: NovartisAccount: Becel



portfolio beeldbewerking Account: BP



portfolio beeldbewerking Account: Company.info



portfolio beeldbewerking Account: Company.info



portfolio beeldbewerking Account: Company.info



portfolio beeldbewerking Account: Company.info



portfolio beeldbewerking

raamsticker 2 zijdig

Account: Dirk van den Broek



portfolio beeldbewerking

weekend
fd.

 

Alleen
zaterdag

23 okt. GRRRatis dvd  
bij FD Weekend.

Account: Financieel Dagblad



portfolio beeldbewerking

Fortis Bank Nederland. Trotse sponsor van de Fortis Zevenheuvelenloop.

Hardlopen geeft energie en helpt je om de dagelijkse rompslomp 
te vergeten. Ook tijdens de donkere winter avonden wil je natuurlijk wel 
veilig op pad. Daarom deelt Fortis Bank Nederland nu gratis verhel derende 
hardloopvesten uit na afl oop van de Fortis Zevenheuvelenloop. Op=op. 
Ga voor meer informatie over de actie naar www.hardlopenverheldert.nl.

Al lopend in het donker 
worden zorgen verlicht.

Hardlopen verheldert.

FOR_400310043_CU_7Heuvelen_adv_148x210.indd   1 06-10-2009   17:57:52

Account: Fortis Corporate Communication



portfolio beeldbewerking Account: Hema



portfolio beeldbewerking Account: Hema



portfolio beeldbewerking Account: Hema



portfolio beeldbewerking Account: Hema



portfolio beeldbewerking

Bij pech onderweg  
helpen wij u op tijd komen.
 Mercedes-Benz TruckMobility

14:46

Inhoud vrijblijvend: Wijzigingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure

benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Ze komen overeen met de stand

van zaken op het moment van redactiesluiting (03/11) van deze uitgave.

Mercedes-Benz Nederland B.V., Utrecht, gedrukt in Nederland.

Account: Mercedes



portfolio beeldbewerking

Onbeperkte mobiliteit voor u.
Stel, u strandt op een zondagavond in het buitenland, of midden in de nacht in het  
binnenland. Wacht u dan geduldig tot de volgende morgen?
Tijd is een kostbare factor in uw branche. Stilstaan met pech kan veel stress en hoge 
kosten opleveren. Mocht u onverwachts toch ergens stil komen te staan dan zorgt  
Mercedes-Benz TruckMobility ervoor dat u zo min mogelijk tijd verliest.

24 uur per dag in binnen- en buitenland.
Met de mobiliteitsgarantie TruckMobility stelt Mercedes-Benz klanten exclusief twee 
pakketten ter beschikking: Basic en Premium. Of de kosten nu worden veroorzaakt door 
werkzaamheden ter plaatse (bijvoorbeeld haal- en brengservice, diagnose, pechhulp), 
sleepkosten, organisatiekosten, bandenservice, logistieke service of overnachtings-
kosten, wat er onderweg ook gebeurt, met Mercedes-Benz TruckMobility verliest u zo 
min mogelijk tijd, en komt u altijd verder.

Voordelen:
·  snelle 24-uurs service
·  Beperkte uitvaltijd
·  Uitgebreid servicenetwerk
·  Service voor zowel truck of getrokken materieel

Om van alle voordelen van TruckMobility gebruik te kunnen maken, heeft u een  
MercedesServiceCard nodig. Met deze kaart kunt u behalve van de mobiliteitsgarantie 
ook gebruik maken van nog vele andere nuttige services, die u op elke reis begeleiden.

15:28

Account: Mercedes



portfolio beeldbewerking Account: Passoã



portfolio beeldbewerking
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Full
Page
corner.

M easurements based on
single page: 210 x 285 mm

Top entry of
the dynamic line

in the page

s e a t . n l

Het echte vuurwerk kan beginnen! 

Account: Seat



portfolio beeldbewerking Account: Seat



portfolio beeldbewerking Account: Terma



portfolio beeldbewerking

november 2016

Bijzonder lichtsterke, 
oplaadbare inspectielamp 

met 7 SMD-leds.  
Kijk snel op pagina 16.

ART. 03.5400

www.toolspecial.com

35,-

Account: Toolspecial -  Restyle magazine



portfolio beeldbewerking

gratis voor leden jaargang 37   maart 2011 

Doe ook mee  
aan de Collectieve  
Inkoop Energie

Collectieve Inkoop  
Energie: overstappen 
met onze steun

•   Vrijblijvend inschrijven.

• Veilig en gemakkelijk overstappen.

•   Scherp tarief voor groene energie.

Gemakkelijk overstappen:
•  U hoeft alleen voor 9 mei te be slissen of  

u het aanbod accepteert.
•  Zo ja, dan regelt de energie leverancier uw  

hele overstap.
•  Vereniging Eigen Huis ziet erop toe dat de  

overstap vlekkeloos verloopt.

Veilig overstappen:
•  Wij staan in voor de kwaliteit van de  

deel nemende leveranciers.
•  En we zien toe op een goed verloop van  

het overstapproces.
•  Indien nodig, bieden we u deskundig  

advies en juridische hulp. Ook nadat u  
bent overgestapt.

•  Tijdens de overstap zult u in geen geval 
zonder gas of stroom zitten.

Doe dus ook mee aan de Collectieve Inkoop 
Energie en kijk of u voordeliger uit kunt zijn.

Inschrijven kan tot en met 3 april 2011 op
www.samenveiligoverstappen.nl

Voor meer informatie kijk op de binnen zijde  
van deze omslag en schrijf u in op
www.samenveiligoverstappen.nl

Account: Vereniging Eigen Huis



portfolio beeldbewerking

Laat ze kliederen.  

Help vluchtelingetjes even vluchten. In verf, dans en muziek.

 

vrolijkheid.nl

Laat ze kliederen.

 Iedere dag vluchten kinderen voor geweld en onderdrukking.

Sommigen vluchten naar Nederland.

De Vrolijkheid helpt ze hun ervaringen te verwerken door 

te dansen, muziek te maken en te schilderen.

Laat ze even vluchten. De Vrolijkheid.

 

vrolijkheid.nl  giro 9441116

Account: Stichting De Vrolijkheid
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portfolio concept

Met 
één
klik...

... kroon je 
de juiste klant
tot koning 

Company.info biedt toegang tot relevante en verrijkte informatie over alle 

bedrijven en organisaties in Nederland. Met één muisklik heeft u toegang tot 

managementinformatie, kerncijfers en uittreksels uit het Handelsregister. 

U vindt hier relevante en actuele contact personen die voor uw business van 

belang zijn. Company.info biedt u uitgebreide kennis over uw gespreks  partner 

en ondersteunt uw sales- en research proces. 

Company.info is een zusterbedrijf van Het Financieele Dagblad.

Wilt u ook toegang tot onze 

realtime database en direct 

tijd en geld besparen? 

Neem dan contact met ons op 

via 020 24 00 400 of stuur een 

e-mail naar info@company.info

www.companyinfo.nl

Company.info  
verwelkomt AFAS Software  
als nieuwe partner

Wilt u ook toegang tot  

onze bedrijfsinformatie?  

Neem dan contact met  

ons op via 020 2 400 400.

www.companyinfo.nl

Company.info biedt toegang tot relevante en verrijkte informatie over alle  

bedrijven in Nederland. Company.info werkt met meerdere partners samen.  

De nieuwe samenwerking met AFAS Software heeft tot doel hun bedrijfs- 

 software te verrijken met actuele bedrijfsinformatie uit Company.info.  

Zodat eind gebruikers altijd actuele en relevante informatie over hun gespreks-

partners bij de hand hebben. Meer weten? Ga naar Companyinfo.nl/partner

Company.info is datapartner van Het Financieele Dagblad.

Ook partner worden?

Account: Company.info



portfolio concept

Met  
één
klik...

... toegang  
tot nieuwe 
klanten

Wilt u ook toegang tot onze  

bedrijfsinformatie database en  

direct weten met wie u zaken doet?  

Neem dan contact met ons op via  

020 2 400 400 of stuur een  

e-mail naar trial@company.info

www.companyinfo.nl/MKB

Company.info biedt toegang tot relevante en verrijkte informatie over alle  

bedrijven en organisaties in Nederland. Met één muisklik heeft u toegang  

tot managementinformatie, kerncijfers en uittreksels uit het Handelsregister.  

U vindt hier relevante en actuele prospects die voor uw business van  

belang zijn. Company.info biedt u uitgebreide kennis over uw gespreks  partner 

en ondersteunt uw sales- en research proces.  

Company.info is een zusterbedrijf van Het Financieele Dagblad.

Weet met wie u zaken doet

Met  
één
klik...

...  onbevreesd 
ijskoud  
bellen!

Wilt u ook toegang tot onze  

bedrijfsinformatie database en  

direct weten met wie u zaken doet?  

Neem dan contact met ons op via  

020 2 400 400 of stuur een  

e-mail naar trial@company.info

www.companyinfo.nl/MKB

Company.info biedt toegang tot relevante en verrijkte informatie over alle  

bedrijven en organisaties in Nederland. Met één muisklik heeft u toegang  

tot managementinformatie, kerncijfers en uittreksels uit het Handelsregister.  

U vindt hier relevante en actuele prospects die voor uw business van  

belang zijn. Company.info biedt u uitgebreide kennis over uw gespreks  partner 

en ondersteunt uw sales- en research proces.  

Company.info is een zusterbedrijf van Het Financieele Dagblad.

Weet met wie u zaken doet

Account: Company.info



portfolio concept

actueel  
bedrijfsnieuws

en alerts

aandeel-
houders-
belangen

KvK 
info

markt 
info

CRM 
koppeling

... oneindig veel  
informatie 

Met  
één
klik...

Wilt u ook toegang tot onze  

bedrijfsinformatie database en

direct weten met wie u zaken doet?

Neem dan contact met ons op via  

020 2 400 400 of stuur een e-mail  

naar trial@company.info

www.companyinfo.nl

Heeft u vaak en veel informatie van de KvK nodig? Met de Company.info  

koppeling naar de KvK heeft u toegang tot veel meer bedrijfsinformatie.  

Company.info verrijkt de KvK-informatie met nieuws, DMU- en  

manage mentinformatie, aandeelhoudersinformatie en nog veel mee.  

Al deze informatie heeft u met Company.info met één klik binnen hand-

bereik. Zo bespaart u niet alleen veel tijd maar ook kosten aangezien in 

veel gevallen de KvK-informatie gratis is. 

Meer dan alleen KvK-informatie

Company.info is datapartner van Het Financieele Dagblad.

... verrassend  
veel waarde  
toegevoegd

Met  
één
klik...

Company.info is datapartner van Het Financieele Dagblad.

Wilt u ook toegang tot onze  

bedrijfsinformatie database en

direct weten met wie u zaken doet?

Neem dan contact met ons op via  

020 2 400 400 of stuur een e-mail  

naar trial@company.info

www.companyinfo.nl

Tel uit uw winst want met één klik heeft u direct toegang tot de

verrijkte bedrijfsinformatie van Company.info. Zo heeft u niet alleen

KvK-informatie maar ook nieuws, DMU- en managementinformatie én

aandeelhoudersinformatie direct bij de hand. Allemaal op één plek en

met één klik binnen handbereik. U bespaart niet alleen veel tijd

maar ook kosten aangezien in veel gevallen de KvK-informatie gratis is.

Meer dan alleen KvK-informatie 

Account: Company.info



portfolio concept

... company.info 
in een  
nieuw jasje

Met  
één
klik...

Company.info is datapartner van Het Financieele Dagblad.

Nieuwsgierig geworden?

Sluit direct een  

gratis proefabonnement  

af via 020 2 400 400 of

proefabonnement@company.info

(stopt automatisch).

www.companyinfo.nl

Company.info heeft vanaf vandaag een nieuw jasje,  

maar levert u nog steeds met één klik alle vertrouwde  

diepgaande bedrijfsinformatie die u van ons gewend bent.  

Zoals KvK-informatie, bedrijfsnieuws, financiële kerncijfers,  

bestuurders informatie en informatie over (minderheids)belangen.  

Allemaal op één plek en met één klik binnen handbereik.  

Company.info is vernieuwd! 

... uw time
management 
op orde

Met  
één
klik...

Verspil geen tijd met zoeken naar diepgaande bedrijfsinformatie. 

Met één muisklik biedt Company.info u toegang tot relevante en verrijkte 

informatie over alle bedrijven en organisaties in Nederland. Zo heeft u direct 

KvK informatie, bedrijfsnieuws, financiële kerncijfers, bestuurders informatie en 

informatie over (minderheids)belangen bij de hand. Allemaal op één plek en met 

één klik binnen handbereik. Zo houdt u tijd over voor de écht belangrijke zaken.

Tijd is een kostbaar goed 

Nieuwsgierig geworden?

Sluit direct een  

gratis proefabonnement  

af via 020 2 400 400 of

proefabonnement@company.info

(stopt automatisch).

www.companyinfo.nl

Account: Company.info



portfolio concept

... extra tijd voor 
een zakelijk 
gesprek 

Met  
één
klik...

Verspil geen tijd met zoeken naar diepgaande bedrijfsinformatie.  

Met één muisklik biedt Company.info u toegang tot relevante en verrijkte 

informatie over alle bedrijven en organisaties in Nederland. Zo heeft u direct 

KvK- informatie, bedrijfsnieuws, financiële kerncijfers, bestuurders informatie en 

informatie over (minderheids)belangen bij de hand. Allemaal op één plek en met 

één klik binnen handbereik. Zo houdt u tijd over voor de écht belangrijke zaken.

Tijd is een kostbaar goed 

Nieuwsgierig geworden?

Sluit direct een  

gratis proefabonnement  

af via 020 2 400 400 of

proefabonnement@company.info

(stopt automatisch).

www.companyinfo.nl

... verkoop kansen 
en bedrijfs
risico’s zien

Met  
één
klik...

Verbeter uw nieuwe en bestaande business

Nieuwsgierig geworden?

Sluit direct een  

gratis proef abonnement  

af via 020 2 400 400 of 

proefabonnement@company.info

(stopt automatisch).

companyinfo.nl/nieuwsmonitor

Met de nieuwsmonitor van Company.info bent u altijd op de hoogte van 

wat er bij uw klanten en prospects speelt. De nieuwsmonitor brengt al het  

relevante zakelijke nieuws 24/7 haarscherp in beeld. Hiermee krijgt u zicht op 

de actuele situatie bij uw klanten en prospects, en kunt u direct kansen en 

risico’s spotten. Met de nieuwsmonitor van Company.info bent u nu nog beter  

in staat om bij uw klanten en prospects nieuwe verkoopkansen te verzilveren 

en in te spelen op bedrijfsrisico’s. 

Account: Company.info



portfolio concept Account: Electronic Partners



portfolio concept

Krijtstreep B.V.  -  Amsteldijk 128  -  10xx XX Amsterdam  -  +31 (0)6 47 30 40 85  -  sabine@krijtstreep.com  -  KvK: XXXXXXXX

KRIJ15-001 Visitekaartje Sabine.indd   1 10-08-15   20:07

Sabine Barthel
vermogensregisseur

+31 (0)6 47 30 40 85   
sabine@krijtstreep.com
www.krijtstreep.com       

 @krijtstreepcom

KRIJ15-001 Visitekaartje Sabine.indd   2 10-08-15   20:07

HOME     │     WIE     │     DOELGROEPEN     │     TESTIMONIALS    │     CONTACT

Op alle werkzaamheden, diensten en offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te downloaden via bijstaande link of worden u op verzoek toegezonden. Algemene Voorwaarden Krijtstreep BV

Wat is Krijtstreep?
Krijtstreep is een initiatief van vermogensregisseur Sabine Barthel. Zij werkte twintig jaar lang afwisselend als fiscalist bij 
PricewaterhouseCoopers en als vermogensstructureerder bij MeesPierson, met als specialisatie de zeer vermogende 
en ondernemende familie en  executives. Sabine is Krijtstreep vermogensregie begonnen om dichterbij haar klanten te 
staan. 

Wat doet Krijtstreep? 
Krijtstreep adviseert en begeleidt zeer vermogenden bij financiële en fiscale vraagstukken rondom vermogen, bedrijf en 
familie. Krijtstreep voert de regie over het vermogen. 

Wanneer moet u Krijtstreep bellen? 
Als u vindt dat u (te) veel tijd besteedt aan het managen van uw privé-vermogen. Of als u het gevoel heeft dat u dat niet 
doet, maar dat eigenlijk wel nodig zou zijn. Als uw baan of bedrijf zo veel tijd kost dat u gewoonweg de tijd niet heeft voor 
uw privé financiën. U daardoor de controle en het overzicht over deze zaken niet meer heeft. 
Krijtstreep biedt inzicht in fiscale en financiële zaken, en ontzorgt u door structuur aan te brengen en  problemen uit de 
weg te ruimen. Krijtstreep stuurt de fiscalist, accountant, bank en notaris voor u aan en neemt u werk uit handen. Zodat u 
meer tijd heeft om tijd te besteden aan zaken die er voor u toe doen. 

Op welke basis werkt Krijtstreep?
Krijtstreep kan als regisseur worden ingezet bij het managen van uw privé financiën.  Ook een bestaand family office dat 
tijdelijk een extra medewerker nodig heeft, mag Krijtstreep bellen. Zij biedt graag praktische ondersteuning op het financi-
ele en fiscale vlak.  Vanuit haar filosofie wil Krijtstreep graag letterlijk en figuurlijk dicht bij haar relaties staan. Wij werken 
dan ook graag bij u ter plekke, maar hebben ook een eigen kantoorruimte in Amsterdam.

Wat kenmerkt Krijtstreep? 
Wat Sabine en daarmee ook Krijtstreep kenmerkt is de persoonlijke en warme aanpak. Krijtstreep kijkt niet alleen naar 
uw vermogenspositie, maar heeft ook oog voor de emotionele aspecten. Ze weet uit eigen ervaring dat binnen een fami-
lie belangrijker zaken zijn dan het financiële. Ze wil dit zuiver houden, is absoluut integer en onafhankelijk. Daarom richt 
Krijtstreep zich alleen op vermogensregie, en niet op het beleggen van uw vermogen. Uw belang en dat van uw gezin 
staat daarbij altijd voorop.  

Krijtstreep ten voeten uit
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Wie is Sabine Barthel? 
Sabine is de initiatiefnemer van Krijtstreep. Haar droom was ooit de eerste vrouwelijke minister van Financiën te worden. 
Kinderlijk en naïef misschien, maar ze was zeventien jaar, ging economie studeren en haar ambitie kende geen grenzen. 
Uiteindelijk raakte ze veel meer geïnteresseerd in de menselijke kant van economie, mede door haar eigen achtergrond.

Na haar studie economie ging Sabine aan de slag bij PricewaterhouseCoopers, waar ze van 1994 tot 2006 fiscalist was 
in de “DGA-praktijk” . Vervolgens werkte ze drie jaar bij MeesPierson Private Banking als vermogensstructureerder. 
Daarna keerde ze terug naar PwC als fiscalist met als specialisatie de zeer vermogende en ondernemende familie en 
executives.
Inmiddels heeft Sabine met Krijtstreep haar echte missie gevonden. Met Krijtstreep wil Sabine dichtbij haar cliënten 
staan. Ze wil er écht toe doen als het gaat om financiën en belastingen van vermogenden. Het verschil maken door  
inzicht te geven en kosten te besparen. Door zaken tijdig en compleet af te ronden. Executives die onder toezicht staan 
van AFM of DNB rust geven als het gaat om hun aangifte. Financiën en fiscale zaken helder uitleggen, zodat cliënten 
deze zaken begrijpen en ook leuk gaan vinden. ‘Samen inventariseren wij uw huidige positie, ruimen op waar nodig en 
stellen een draaiboek op met terugkerende jaarlijkse acties. Implementatie van deze acties kunt u aan mij overlaten.  
Ik stuur waar nodig ook de notaris, de fiscalist en de boekhouder voor u aan, en doe de uitvoering  van nieuwe adviezen. 
Kortom: u neemt de besluiten en kunt de uitvoering aan mij overlaten. Ik zorg er ook voor dat alle leden van de familie 
zijn aangehaakt en geïnformeerd. Helderheid en transparantie geven u en uw gezin inzicht en rust. Zodat u weer tijd 
heeft om u bezig te houden met zaken die ervoor u toe doen.’

Waarom de eigenzinnige naam Krijtstreep?
Ze noemt haar bedrijf Krijtstreep, een naam met een knipoog. ‘Het verwijst natuurlijk naar het krijtstrepen maatpak  
dat je in mijn branche zoveel ziet. Maar de knipoog geeft ook aan dat ik op een leuke manier wil samenwerken met mijn 
klanten! Goed financieel en fiscaal advies geven, is uiteindelijk een fijne bezigheid. Het is mooi als je je cliënten inzicht 
en rust kunt bieden, samen problemen op kunt lossen en je mensen tijd terug kunt geven om aan andere zaken te  
besteden.’  

Sudden wealth
Voor een loterij begeleid ik samen met mijn oud-collega’s van PwC mensen die een groot kapitaal winnen.  
Ik adviseer ze hoe ze met hun geld kunnen omgaan, maar ook met hun nieuw verworven status. Want als je opeens een 
fortuin in handen hebt, verandert er heel veel in je leven!
 

Familiegeschiedenis
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Voorbeelden van projecten 
Inzicht en overzicht zijn de basis van de juiste besluitvorming. Krijtstreep stelt voor u een financieel draaiboek op,  
waarin naast een vermogens- en liquiditeitenoverzicht de belangrijkste jaarlijkse financiële en fiscale deadlines zijn opge-
nomen. Samen met u stellen wij op welke acties regulier worden uitgevoerd. Vervolgens wordt dit door Krijtstreep gemo-
nitord. Wij rapporteren op regelmatige basis aan u, zodat u altijd goed geïnformeerd blijft. 

 Begeleiden bij het opzetten van beleggingsstructuren, zoals een VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling). Belangrijk  
kan zijn dat de kinderen ook een echte rol krijgen in de VBI, zodat zij hierin kunnen groeien. Krijtstreep doet zelf geen 
beleggingsadvies of vermogensbeheer.

“Wat ben ik blij dat u de fiscalist van mijn dochter bent.”

Aansturen en monitoren van uw advies- en specialistenteam (accountant of boekhouder, fiscalist, notaris, bank, 
advocaat) bij omvangrijke trajecten;

Ondersteunen van uw kinderen bij de vragen die te maken hebben met een groot vermogen of familiebedrijf;

“Ik heb iemand nodig die verstand heeft van fiscaliteit en emoties.”

Opruimen van bestaande financiële structuren en vennootschappen of verplaatsing naar het buitenland

Opstellen van aangiften inkomstenbelasting en uitvoering van risicochecks op het privévermogen voor bestuurders en 
commissarissen die onder toezicht staan van DNB en/of AFM.

Opzetten van advies BV’s voor gepensioneerde executives, waaronder het verzorgen van uw administratie en  
aangiften

Begeleiden bij het opstellen van uw testament. Hiermee regelt u wat er met uw vermogen gebeurt als u komt te  
overlijden. Hiernaast kunnen wij ook een Nalatenschapsdraaiboek voor u opstellen, waarin een groot aantal praktische 
zaken wordt vastgelegd voor uw nabestaanden. U neemt hen hierdoor veel zorg en rompslomp uit handen.  
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Krijtstreep B.V.  
Amsteldijk 128 
1078 RT Amsterdam 
sabine@krijtstreep.com
06 47304085
KvK 63996642
BTW NL855481043B01
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Makkelijk op te bergen en te verplaatsen. 
Met een zeer handig en overzichtelijk 
controlepaneel.

ART. ENERGY12

119,-

Compacte 
olievrije compressor

• Tankinhoud: 12 liter
• Luchtstroom: 200 l/min
• Spanning: 230 V
• Vermogen: 1.1 kW
• Toerental: 2900 tr/min
• Maximale druk: 10 bar

Gek op gereedschap en gek op aanbiedingen? 
Meld je aan voor onze Nieuwsbrief op www.toolspecial.com

NIEUWS

BESTELLEN EN LEVERING VIA UW GROSSIER WWW.TOOLSPECIAL.COM

NIEUW

Zeer compacte boosters

september 2016

• GEEN interne accu, dus nooit meer laden!
• Blijvend operationeel, zelfs na jaren niet gebruiken
• Super snel opladen door restspanning van de accu (of 12V plug & USB)
• Lange levensduur van ± 10.000 cyclussen zonder krachtverlies
• Geen krachtverlies bij extreme weersomstandigheden
• Beveiligd tegen kortsluiting en ompoling

• Startvermogen 450A                                              
• Laadtijd via accu 90 sec.                                        
• Gewicht 1.5 kg                                                

239,- 319,-

Acculoze startboosters 12V

ART. DSR108 ART. DSR109

• Startvermogen 800A                                              
• Laadtijd via accu 150 sec.                                        
• Gewicht 2.0 kg                       
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189,-
Maakt gebruik van de interne accu van de starthulp voor het bewaren van de 
geprogrammeerde instellingen van de auto, bijvoorbeeld tijdens het wisselen 
van de accu. Met instructie- en controlefunctie, die vertelt hoe het apparaat 
aangesloten moet worden en of deze goed is aangesloten.

ART. OBD-L 49,95

Memory Saver

Premium starthulpen met Amerikaanse HAWKER-accu welke 2 tot 3 maal langer 
meegaat dan standaard AGM-accu’s. Een beeper en zekering voorkomen 
foutieve aansluiting en overbelasting. De digitale statusindicatie geeft de voltage 
en restcapaciteit van de interne en aangesloten accu weer. Voorzien van 12 V 
accessoire-aansluiting en intelligente 2A acculader.

Zeer robuuste en verrrijdbare starthulp voor 12 en 24 Volt. Extreem hoog piek-
vermogen. Compleet geleverd met 1,9 meter laadkabels met een diameter van 
70 mm2.
• Voltage 12 V - 24 V                                                              
• Vermogen 3200 A - 1600 A                                                  
• Piekvermogen 7750 A - 3875 A      

ART. PBI7724VANAF 1.379,-325,-
Premium 
startboosters

Startbooster 
Heavy Duty

Compacte starthulp met een interne loodzuuraccu. De statusindicatie van 
de interne accu is eenvoudig af te lezen. Wordt geleverd met automatische 
acculader. 12V accessoire-aansluiting.
• Voltage 12 V                                                                    
• Vermogen 600 A                                                 
• Piekvermogen 1500 A

ART. PBI1812

Startbooster

Art. Voltage Vermogen Piekvermogen Actieprijs

PBI2212 12 V 700 A 1900 A  € 325,00 

PBI4424 2 V - 24 V      1500 A - 1300 A 4400 A - 3800 A  € 665,00 

Profiteer van deze actieprijs
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Stevige kunststof behuizing met lange kabels en automatische lader.                                                                                       
• Betrouwbare AGM-batterijen, die speciaal voor PowerStart zijn aangepast.
• 18 maanden garantie op batterij en materiaalfouten.
• Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen, 

wat vonken voorkomt.
• Piekspanningsbeveiliging (voorkomt beschadiging boordelektronica).
• Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen.
• Volledig geïsoleerde klemmen, doorgekoppeld met sterke veer voor goed 

contact.
• Flexibele kabels, 25 mm², 35 mm² of 50 mm² (koperkern).

Startboosters

Mini startbooster met extra hulpuitgang voor memory back-up en bescherming 
tegen kortsluiting, overladen, ontladen en verkeerd aansluiten. Met led-lamp, 2 
USB poorten 2A, 12 Volt-uitgang voor accessoires en een 19 Volt-laptopuitgang. 
Ook geschikt als noodlader voor laptop, telefoon, tablet e.d.

ART. PH-300A

Mini startbooster

129,-

• Voltage 12 V                                                     
• Vermogen 300 A                                                     
• Piekvermogen 600 A                                              

• Afmeting 165 x 80 x 38 mm                                        
• Gewicht 476 g

Paraplupluggen bieden de beste afdichting. Er is minder kracht nodig om een 
parapluplug te plaatsen en u kunt sneller repareren dan met een veter. Ook op 
lege banden te gebruiken. Te gebruiken bij het repareren van personen- en of 
vrachtwagenbanden.

ART. PU-115999 95,-
Bandenplug 
reparatieset

VANAF 239,-
Art. Voltage Vermogen Piekvermogen Actieprijs

PS-510 12 V 500 A 1000 A € 239,00

PS-700 12 V 700 A 1600 A € 279,00

PS-800 12 V 800 A 1400 A € 499,00

PS-TROLLEY Trolley geschikt voor de PS-800, PS-1224, PS-1224HD en PS-24HD  € 89,00 

Profiteer van deze actieprijs

WWW.TOOLSPECIAL.COM

extra scherp geprijsd

extra scherp geprijsd

Voor het herstellen van doffe en vergeelde koplampen en de lichtopbrengst.
• Set bestaat uit: schuurpapier P600, 

P1200, P2000
• 75ml pre-polijstpasta
• 75ml fijne polijstpasta

• 80ml Nano-finisher
• 50ml koplamp sealer
• 1 mcrofiber doek
• 1 polijst spons

ART. 21182 39,95

Koplamp
renovatieset

Draadloze Hotstapler met accu en zwenkbare kop voor doeltreffend repareren 
van beschadigde kunststof onderdelen, zoals bevestigingsogen van koplampen, 
bumpers, deurpaneelclips, etc.
• Wordt geleverd met 300 nietjes in 3 soorten: V-vormig 0.6mm, U-vormig 0.6mm 

en U-vormig 0.8mm

ART. AT14005 275,-
Kunststofreparatieset

Koplamptestapparaat geschikt voor alle typen verlichting. Voorzien van digitale 
lux meter.
• Hoogte verstelling 23 - 146cm

ART. HBA26D 449,-
Koplampafsteller
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november 2016

Bijzonder lichtsterke, 
oplaadbare inspectielamp 

met 7 SMD-leds.  
Kijk snel op pagina 16.

ART. 03.5400

www.toolspecial.com

35,-
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Geschikt voor alle soorten elektrische en elektronische metingen van voertuigen 
en in gebouwen. Met geluidsignaal continuïteit toepasbaar voor spannings-
controle in gelijkstroom en wisselstroom, weerstandmeting, kabelcontinuïteit, 
diodes. 
• Meetbereik weerstand 2 M Ohm
• Meetbereik AC spanning 600 V
• Meetbereik DC stroomsterkte 10 A
• Meetbereik DC spanning 600 V

ART. F-1830 34,-

Startboosters

Multimeter

VANAF 239,-

Maakt gebruik van de interne accu van de starthulp voor het bewaren van de 
geprogrammeerde instellingen van de auto, bijvoorbeeld tijdens het wisselen 
van de accu. Met instructie- en controlefunctie, die vertelt hoe het apparaat 
aangesloten moet worden en of deze goed is aangesloten.

ART. OBD-L 56,-
Memory Saver

Art. Voltage Vermogen Piekvermogen Actieprijs

PS-510 12 V 500 Ah 1000 Ah  € 239,00 

PS-700 12 V 700 Ah 1600 Ah  € 279,00 

PS-800 12 V 800 Ah 1400 Ah  € 499,00 

PS-1224 12 V / 24 1200/700 Ah 3500/1600 Ah  € 689,00 

PS-1224HD 12 V / 24 DC accu's 1100 Ah 3500 Ah  € 1.050,00 

PS-24HD 24 V DC accu's. 1100 Ah 3500 Ah  € 995,00 

VANAF

Art. Voltage Vermogen Laadtijd via de accu Actieprijs

DSR108 12V 450 A 90 sec € 239,00
DSR109 12V 800 A 150 sec € 319,00

239,-

Acculoze 
startboosters 12V

www.toolspecial.com 7

Snelacculader omschakelbaar tussen 12V en 24V. Deze snellader heeft tevens 
een 250A boostfunctie om voertuigen met een lege accu te kunnen starten.
• Voltage: 12 -24 V
• Maximale laadspanning: 14,8 - 29,6 V
• Laadstroom: 55 - 35 A
• Startvermogen: 250 A

• Accucapaciteit: 28 - 440 Ah
• Geschikt voor accutype: Nat
• Afmetingen: 420 x 255 x 910 mm
• Gewicht: 23,9 kg

Omschakelbaar tussen 12V en 24V. Deze snellader is tevens voorzien van een 
450A boostfunctie om voertuigen met een lege accu te kunnen starten.
• Voltage: 12 - 24 V
• Maximale laadspanning: 14,8 - 29,6 V
• Laadstroom: 70 - 55 A
• Startvermogen: 450 A
• Accucapaciteit: 36 - 660 Ah

• Geschikt voor accutype: Nat
• Afmetingen: 420 x 255 x 910 mm
• Gewicht: 27,5 kg 

ART. F-970 645,-
Acculader- / tester

VANAF 63,-Automatische acculaders

Art. Voltage Maximale laadspanning Laadstroom Accucapaciteit Geschikt voor accutype Afmetingen Gewicht  Actieprijs

F-705 12 V 7,4 - 14,8 V 1,5 - 3 A 9 - 45 Ah Nat 150 x 90 x 135 mm 1,55 kg  € 63,00 

F-905 12 V 14,8 V 5 A 30 - 60 Ah Nat 190 x 110 x 180 mm 2,2 kg  € 67,00 

F-806 12 V 14,8 V 4 - 8 A 24 - 95 Ah Nat 210 x 125 x 180 mm 4,1 kg  € 94,00 

F-807 12 - 24 V 14,8 - 29,6 V 4 - 8 A 24 - 95 Ah Nat 210 x 125 x 180 mm 4,23 kg  € 110,00 

F-909 12 - 24 V 14,8 - 29,6 V 4 - 8 A 24 - 95 Ah Nat 235 x 140 x 195 mm 4,77 kg  € 146,00 

F-2908 12 - 24 V 14,8 - 29,6 V 4 - 8 A 24 - 95 Ah Nat, GEL en AGM 235 x 140 x 195 mm 4,9 kg  € 159,00 

ART. F-925

545,-

Acculader- / tester

oud

nieuw
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De dierenpolitie pakt de dader.
Maar wie helpt het slachtoffer?

Laten we voorop stellen dat de Dierenbescherming blij is 

dat er een dierenpolitie komt. Eindelijk gaat de overheid 

haar eigen wetten handhaven. Maar handhaving leidt hoe 

dan ook tot extra druk op dierennoodhulp. Wie vervoert 

de in beslag genomen dieren? Wie vangt ze op? Wat doe je 

met dieren als de asielen in de zomer overvol zitten? En wat 

doet de dierenpolitie straks met de duizenden meldingen, 

die je niet oplost door er een agent op af te sturen? Wie legt 

verontruste bellers uit dat een pony in de sneeuw niet erg 

is, maar een paard in een nat weiland wel? Wie vertelt 

mensen die niet goed voor hun dier zorgen hoe ze het beter 

kunnen doen?

De Dierenbescherming helpt al sinds 1920 verwaarloosde 

en mishandelde dieren. We weten wat daarbij komt kijken. 

En we weten hoeveel vragen de minister heeft te beant-

woorden. Daarom wil de Dierenbescherming aan tafel. Niet 

straks, als het uit de klauwen loopt. Maar nu. Want juist 

als het om verwaarloosde en mishandelde dieren gaat, moet 

je donders goed weten wat je moet doen. Dus minister 

Opstelten, bel ons. En we bedenken samen de antwoorden.

Je zal maar een moederkoe zijn. Je zet een prachtkalfje op de  
wereld. En na een paar weken wordt dat bij je weggehaald. Want 

je melk is er voor de mensen en dat kalfje staat alleen maar in de weg. 
Beestachtig, vindt de Dierenbescherming. Laat kalfjes minstens  

6 maanden bij hun moeder. Vind jij dat ook? Ga naar www.dierenbescherming.nl en teken de petitie ‘Koetjes met kalfjes’.  

Kamervraagje:

Wat doe je met 14 
uitgehongerde herders?

De dierenpolitie pakt straks de daders. Maar wie helpt de 

slachtoffers? Minister Opstelten, we zijn erg benieuwd naar 

uw antwoord. Laten we praten.

Kamervraagje:

Hoe vervoer je 5 
mishandelde pony’s?

De dierenpolitie pakt straks de daders. Maar wie helpt de 

slachtoffers? Minister Opstelten, we zijn erg benieuwd naar 

uw antwoord. Laten we praten.

Account: Dierenbescherming
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Dirk gaat op tv. En hoe! Met een serie korte filmpjes van 15 seconden 

knallen we vanaf 7 november van de buis. Elk filmpje toont een klant 

van Dirk, die vertelt waar hij van houdt. En dat vindt hij voor een  

bodemprijs bij Dirk. Jawel. Dirk is en blijft Dirk, dus elk filmpje bevat  

natuurlijk een goede aanbieding. Topkwaliteit voor bodemprijzen: 

daarom houden onze klanten van Dirk, Bas en Digros.

Raambiljetten

Raambiljetten

Beurtbalkje

Beurtbalkje

Beurtbalkje
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En nu is het alleen nog een kwestie van: 

DOEN! Met z’n allen. Heel veel succes 

en plezier met onze nieuwe campagne.
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Wat op tv is te zien, wordt ook doorvertaald naar de krant. Advertenties 

komen eruit te zien als een soort stripjes, met de klant van Dirk weer in 

de hoofdrol en bevatten natuurlijk een goede aanbieding.  

Als we een goed moment zien om op het nieuws in te haken (of een 

knipoog naar de concurrent te maken) blijven we dat doen op de 

scherpe, spraakmakende wijze die mensen van Dirk kennen.  

Ook blijft er plek voor losse actiecampagnes, zoals het prijsalarm.
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deze hele week 
500 gram  
elders 0.00 
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Topkwaliteit. Bodemprijzen.

Robijn,
wit of bont
elders 0.00 
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Ons allerbelangrijkste communicatiemiddel? De winkel. Hier gebeurt 

het! Hier komen onze klanten. Dus ook in de winkels gaan we veel 

beter laten zien dat wij van onze klanten houden (en zij van ons).  

Bijvoorbeeld met nieuwe plafondhangers, nieuwe beurtbalkjes en  

nieuwe winkelwagenbestickering. Allemaal in lijn met het campagne-

idee. En omdat het vaak de kleine dingen zijn die het verschil maken:  

vriendelijkere bordjes als de kassa is gesloten.
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Waar houdt Dirk van?

Iedereen in Nederland kent Dirk. Is het niet van de wekelijkse

boodschappen, dan is het wel van ons rode icoon. De Tas. We weten

allemaal waar die tas voor staat. Veel boodschappen voor weinig geld.

Maarrr… dat roepen er steeds meer.

Prijsverlagen lijkt het toverwoord in supermarktland. Van de Duitse

dozenschuivers wisten we al dat ze goedkoop waren. Maar zelfs die

bekende supermarktmanager schreeuwt regelmatig dat hij ‘weer

honderden’ producten in prijs verlaagt. Nou worden zijn prijsjes nooit

zo laag als die van ons, maar goed. Alleen op prijs gaan we de

supermarktoorlog niet winnen. Dat is trouwens ook niet wat mensen

vandaag de dag willen.

Mensen willen goede spullen. Lekker eten. Verantwoord kopen.  

Fijn winkelen en prettig geholpen worden.

Beste collega,

Account: Dirk van den Broek
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Wim veel 

Wim woensdag

Loes veel
Wim rust 
Loes rust Wim veel 

Wim woensdag

Loes veel
Wim rust 
Loes rust

actie
weinig
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Gehakt
1 kilo elders 0.00 

0‚) 

Dirk        topkwaliteit voor bodemprijzen

Kellogg’s
All Bran of Special K
Keuze uit diverse smaken.

Pak 300-500 gram
elders 3,49

Wijn      smaakwijzer
Bijvoorbeeld lekker bij: 
Pasta, pizza, salades en hapjes.

Fris, trendy en sprankelend

Bijvoorbeeld lekker bij: 
Pasta, pizza, salades en hapjes.

Zoet en fruitig

Bijvoorbeeld lekker bij: 
Elk feest.

Mousserend, feestelijk 
en twinkelend

Bijvoorbeeld lekker bij: 
Pasta, pizza, salades en hapjes.

Licht, fruitig en vriendelijk

Bijvoorbeeld lekker bij: 
Pasta, pizza, salades en hapjes.

Mild, rond en elegant

Bijvoorbeeld lekker bij: 
Wild, lamsvlees, gegrild vlees 
en oude kaas.

Robuust, stevig en karakteristiek

Bijvoorbeeld lekker bij: 
Vis, oesters, mosselen en 
oosterse gerechten.

Droog, puur en fris

Bijvoorbeeld lekker bij: 
Salades, vis, kip, paté en kaas.

Half zoet, mild en soepel

Bijvoorbeeld lekker bij: 
Fruitdeserts, gebak en andere 
nagerechten.

Zoet, rond en vol
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biologisch

Bij Dirk is biologisch niet alleen gezond en verantwoord.
Het is ook nog eens voordelig! Een hele logische keus dus.

Mijn collega
bij de andere 
kassa helpt 
u graag

Yildiz
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Peter

Anne

Yildiz
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Anne
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Anne

Account: Dirk van den Broek
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Bezuinigen begint bij
Dirk, Bas en Digros zijn onderdeel van de samenwerkende Dirk van den Broek bedrijven.

Voor Mark en Maxime. Van Dirk.

Dirk heeft nog een paar honderd Dirk Van Den Broekriemen over. Die delen we morgen gratis uit rond het bordes van Paleis Huis Ten Bosch bij de presentatie van het nieuwe kabinet. En op is op.

Met álles de goedkoopste!

0‚)
Boerenkool,
per struik  
van 500 gram  
elders 0.00 

0‚)
Unox,
ambachtelijke 
Gelderse rookworst  
elders 0.00 

Lekker,
boerenkool 
met vorst!
Boerenkool is het lekkerst als het gelijk na de eerste 

vorst geoogst wordt en vers in de winkel ligt.

Account: Dirk van den Broek
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Zo’n aanbieding vind je niet snel!

kaarten van
europa (44 landen)
meegeleverd op dvd

met iq-routes

11cm breed-
beeldscherm

mio navigatie
Spirit480FEU

97.-
NU

PRIJSKNALLER!
59*.-
VAN 99.-

PRIJSKNALLER!
265.-

VAN 329.-

PHILIPS SensoTouch shaver
RQ1150/16. Met GyroFlex 2D-systeem, Aquatec-afdichting voor comfortabel en 
verfrissend nat scheren, wrijvingsarme SkinGlide en precisietrimmer. • Dual Precision 
scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes • Volgt alle contouren van uw gezicht                              

*Prijs na 20.- retour via Philips. Actie geldig t/m 26 juni 2011.

SAMSUNG 61 cm Full HD LED-TV 
T24A350. Stijlvolle Syncmaster monitor met ingebouwde TV-tuner, 1920 x 1080 
pixels, Mega contrast, SRS TheaterSound, DTS, geschikt voor Digitenne, USB 2.0 
en 2x HDMI. • Ideaal als 2e TV • Ook geschikt als computermonitor

Van experts kun je meer verwachten.

Plankgas naar Expert.
Voor razendsnelle en scherpe prijzen.

Maak kans op een rit in deze Ferrari! Kijk snel op pagina 3.

Win een race-arrangement!
Bij Expert maakt u nu bij 

besteding vanaf 50.-  kans op 

een exclusief race-arrangement!  

Vul bij de kassa de coupon in  

en wie weet rijdt u straks met 

coureur Rory Bertram mee in  

de Ferrari 458 Challenge van 

Ferrari Team Holland. 

Daarnaast krijgt u een 

rijvaardigheidstraining in uw 

eigen auto. Kijk voor de 

voorwaarden op expert.nl

W W W . E x P E R T . N LB E S T E  S E R V I c E T o P K W A L I T E I TD E S K U N D I G  A D V I E S

PRIJSKNALLER!
999*.-

VAN 1199.-

PRIJSKNALLER!
89.-
VAN 149.-

Full Speed in Full HD.
En we komen ‘m razendsnel bezorgen.
Van experts kun  
je meer verwachten.

PANASoNIc 107 cm Full HD Plasma TV 899.-
TXP42G30E. NeoPlasma TV met 600 Hz technologie voor snel bewegend beeld, 
Infinite Black beeldscherm, interactief met Viera Connect, DLNA en HDMI. • WiFi 
Ready • Opnemen en pauzeren via USB

PHILIPS 82 cm Full HD  
Ambilight LED-TV 
32PFL9705. Breedbeeldscherm met 1920 x 1080 pixels, Perfect Pixel 
HD, LED Pro, 200 Hz Clear LCD, Perfect Natural Motion en Ambilight 
Spectra 3. • Ziggo gecertificeerd • Stijlvol design

*Prijs na 100.- retour via Philips

SoNY iPod/ 
iPhone dock 

nu79.-*
RDPM5iP. Luidsprekersysteem met dock voor iPod/iP-
hone, krachtige stereoluidsprekers en afstandsbedie-
ning met volledige iPod menubediening. • iPod laadt 
op tijdens gebruik • Audio-ingang voor overige digi-
tale muziekspelers                            *Prijs excl. iPod

IoN USB  
platenspeler 

nu38.-
Quickplay LP. Nu ook uw favoriete LP’s van vroeger  
op MP3! Zet eenvoudig en snel via USB uw favoriete 
LP’s over op MP3 met deze ION platenspeler. • Single  
cable: geen adapter nodig • Plug & Play

SoNY DVD  
microset 169.-
CMTDX400. Met 50 watt RMS vermogen, USB-aanslui-
ting, FM-tuner, audio-ingang en afstandsbediening. 
Weergave van CD, DVD en DivX • MP3 muziek in  
geweldige geluidskwaliteit • Gemakkelijk aan te sluiten

SAMSUNG 2.1 Blu-ray  
Home cinema set 299.-
HTC5200. Met Blu-ray speler, 500 watt vermogen, in-
gebouwde WiFi, 1 GB intern geheugen, Dolby  
Digital Plus, DTS-HD, Dolby True HD, USB en HDMI.  
• Internet@TV • Incl. gratis iPod Dock

PHILIPS 5.1 Home cinema set
HTS2500. Met Dolby Digital Surround Sound, 300 watt vermogen, krachtige subwoofer en USB-aansluiting.  
• Weergave van o.a. DVD, DivX Ultra, CD, MP3 en JPEG • Strak en compact design

SAMSUNG 94 cm Full HD 3D LED-TV 1199.-
UE37D6540. Met 1920 x 1080 pixels, 400 Hz CMR, Mega Contrast, 3D Hyper-
Real Engine, AllShare, SRS TheaterSound HD, 4x HDMI, WiFi en opnemen via USB. 
• Geschikt voor Ziggo, Digitenne en Canal Digitaal • Samsung Smart TV

SoNY 117 cm Full HD 3D LED-TV 1299.-
KDL46HX800. Breedbeeldscherm met 1920 x 1080 pixels, Dynamic Edge LED, 
200 Hz, BRAVIA Engine 3, 24p True Cinema, BRAVIA Internet Video, Live Colour, 
S-Force Front Surround, Ziggo gecertificeerde DVB-Ci+ tuner, 4x HDMI en ECO-
settings. • USB Media Player • Geschikt voor Full HD 3D

van 999.-

van 199.-

van 349.-van 1299.- van 1499.-

PHILIPS 102 cm Full HD LED-TV  599.-
40PFL5605. Breedbeeldscherm met 1920 x 1080 pixels, Pixel Plus HD, 100 Hz, HD 
Natural Motion, Clear Sound, USB-ingang en 3 HDMI-ingangen. • Geschikt voor 
Ziggo en Digitenne • Tot wel 40% zuiniger dan vergelijkbare conventionele LCD-TV

van 749.-

VoGELS 
EFW8245 
BEWEEGBARE 
MUURSTEUN 

NU  179.-

 INTERNET@TV

BESTE KooP  
coNSUMENTEN GIDS 

NoVEMBER 2010

computerservice van Expert.
Een computer is een belangrijke aankoop. U maakt er tenslotte bijna dage-

lijks gebruik van. Bij Expert zorgen we er graag voor dat u met gemak  

aan de slag kunt en blijft. De mogelijkheden voor u op een rij: 

• Complete installatie. Bij u thuis of op kantoor. 

• Netwerkinstallatie (ook draadloos).

• Computer APK (grondige controle hardware).

• Virusverwijdering.

• Vakkundige reparatie.

•  Technische adviesdienst. Maandag t/m vrijdag 

van 9.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.00 uur  

bereikbaar op 0900 - BEL EXPERT / 0900 - 235 397378 (80 ct p/min).

Van experts kun je meer verwachten.

W W W . E x P E R T . N LB E S T E  S E R V I c E T o P K W A L I T E I TD E S K U N D I G  A D V I E S

PRIJSKNALLER!
399.-

VAN 499.-

PRIJSKNALLER!
95.-
VAN 119.-

Wij gaan voor een  
technologische voorsprong.
We helpen u graag op weg.
Van experts kun je meer verwachten.

ToSHIBA 15,6” notebook
C660D-140. Met o.a. AMD E350 Dual Core processor, 3 GB geheugen, 320 GB harde schijf, Wireless LAN, 
numeriek toetsenbord, DVD-brander, 15,6” LED beeldscherm en webcam. • 2 jaar garantie • Windows  
7 Home Premium

JVc Full HD camcorder 269.-
GZ-HM445B. Met 40x optische zoom (in HD), 8,8 cm 
Touchscreen, geavanceerde beeldstabilisatie, Konica 
Minolta HD lens, gezichtsherkenning, HDMI en  
AVCHD/ AVCHD SD Dual Format. • Geschikt voor  
You Tube HD • K2 technologie voor High Quality Sound

ToMToM navigatie 

nu219.-*
GO1000 LIVE Europe. Met 11 cm “Fluid” Touchs-
creen, HD traffic, vooraf geïnstalleerde kaarten van 
de Europa (45 landen), IQ-routes, geavanceerde 
rijstrook aanwijzingen, Map Share™, handsfree  
bellen en Local Search via Google™. • Met Easy 
Click houder • Gesproken straatnamen
*Prijs na opsturen oude navigatie naar TomTom.

SoNY digitale camera 229.-
DSCHX5VB. Met 10,2 megapixels, 10x optische 
zoom, 25mm groothoeklens, BIONZ processor,  
Exmor R-CMOS-sensor, gezichtsherkenning, HDR  
en 1080i Full HD-film. • GPS en kompas: auto-
matisch geotags aan uw foto’s/video’s toevoegen  
• Intelligent Sweep Panorama

ASUS 15,6” notebook 

nu449.-
K53BY-SX018V. Met o.a. AMD Fusion APU E350  
processor, 4 GB intern geheugen, 320 GB harde schijf, 
Radeon HD 6470M 512 MB videokaart, webcam, 
Wireless LAN, Bluetooth, 3x USB 2.0 en HDMI.  
• Windows 7 Home Premium • 4-in-1 card reader

PHILIPS DEcT telefoon 

nu21.-
CD1801B/22. Single DECT toestel met 4,1 cm display, 
nummerherkenning, EcoMode, telefoonboek voor  
50 namen en een spreektijd tot 12 uur. • Superieure  
geluidskwaliteit • Mogelijkheid voor meerdere handsets

ALEcTo babyfoon 69.-
DBX-88. Met LCD-display, 120 kanalen met voice  
encryptie (niet afluisterbaar) en DECT technologie 
(100% storingsvrij). • Temperatuur alarm bij te hoge 
en lage temperatuur (instelbaar) • 2-Weg commu-
nicatie, dus ook terugspreken naar baby

ZIBRo airconditioner 

nu344.-
P24. Mobiele airco voor ruimtes tot 80m³. Met cool-
down systeem, gaasfilter, sleeptimer en afstands-
bediening. Energieklasse A. • Uniek cooldown  
systeem zorgt voor laag energieverbruik • Schone 
lucht dankzij twee filters

PHILIPS stoomstrijkijzer 67.-
GC4491/02. Met anodilium zoolplaat voor soepel 
glijden, stoomtip, variabele stoom instellingen,  
continue stoom, stoomstoot, Drip-stop systeem,  
automatische uitschakeling en 350 ml waterreservoir. 
• Krasbestendig • Snel klaar voor gebruik

PHILIPS Senseo® Quadrante
HD7862/20. Het Senseo® koffiezetsysteem zorgt elke keer voor de juiste balans van koffie en water en zet in 
minder dan een minuut 2 kopjes koffie. Met een afneembaar waterreservoir. • Met instelbare koffiesterkte  
• Geschikt voor grote en kleine koppen

BoScH foodprocessor 89.-
MSM7800. Met krachtige en stille motor, toerental-
regeling, LED-snelheidsindicator, 750 watt vermogen, 
soft-touch greep, turbofunctie en diverse accessoires.  
• Revolutionair dubbel mes garandeert perfecte  
resultaten • Onderdelen vaatwasmachinebestendig

van 329.- van 299.-

van 89.-

van 79.- van 119.-

PHILIPS scheerapparaat 189.-*
RQ1260/16. Met GyroFlex 3D-systeem, Ultra  Track-
scheerhoofden voor mimale huidirritatie, Lift & Cut tech- 
nologie, Aqautec en precisietrimmer. • Met GyroFlex 
3D-systeem • Gemakkelijk wasbaar en oplaadbaar

*Prijs na 40.- retour via Philips

van 229.-

SWEEP  
PANoRAMA

INcLUSIEF
GRATIS PHILIPS
TANDENBoRSTEL 
Hx5350

AIRco

INSTELBARE 
KoFFIESTERKTE

MET SENSEo 
VARIETY Box

Niet alleen in onze winkels geniet u van de Beste Service, 

Deskundig Advies en Topkwaliteit. Ook in de Expert  

Webwinkel geniet u van alle vertrouwde Expert-services.  

Met keuze uit een ruim assortiment.  

Handige online adviestools en bezorging  

wanneer het u uitkomt. Betalen is heel  

gemakkelijk en veilig. Maar als u wilt, kunt  

u het product van uw keuze ook online reser- 

veren en bij uw eigen Expertwinkel ophalen.

Van experts kun je meer verwachten.

Welkom in de  
Expert Webwinkel.

W W W . E x P E R T . N LB E S T E  S E R V I c E T o P K W A L I T E I TD E S K U N D I G  A D V I E S

PRIJSKNALLER!
469.-

VAN 639.-

PRIJSKNALLER!
277.-

VAN 379.-

AEG 1400 toeren wasautomaat
Lavamat 54870. Met een vulgewicht van 6 kg, volelektronische éénknopsbediening, RVS trommel, startuitstel 
van 3, 6 of 9 uur, diverse wasprogramma’s en looptijdindicatie. • Met Aquastop • Energieklasse A+ en  
wasklasse A

AEG 
condensdroger 499.-
Lavatherm 55840. Met 7 kg vulgewicht, programma-
verloopindicatie, uitneembaar pluizenfilter, starttijd-
keuze van 3, 6 of 9 uur en ruime opening. • Energie-
klasse B • Met kinderbeveiliging

BoScH 1400 toeren  
wasautomaat 799.-
WAS28391NL. Met éénknopsbediening, 8 kg vul-
gewicht, TouchControl toetsen, VarioPerfect, Aqua Stop 
met levenslange garantie, startuitstel en programma-
verloopindicatie. • ECOSilence Drive: meest energiezui-
nige en stilste motortechno logie • Energieklasse A-30%

SIEMENS inbouw 
gaskookplaat 

nu499.-
EC845SC90N. Met 5 kookzones, vonkontsteking, 
wokbrander en duo gietijzeren mat zwarte pannen-
dragers met rubberen voetjes. • Inbouwmaten: h4,5 x 
b56 x d48-49 cm • Thermo-elektrische beveiliging: 
geen vlam, geen gas

DYSoN stofzakloze stofzuiger
DC19 Allergy Parquet. Met Root Cyclone technologie, Flat Out™ 
vloerzuigmond, parketborstel, levenslang wasbaar voor-motorfilter 
geen bijkomende kosten en per manent HEPA filter. • Met 5 jaar all 
in garantie en unieke service aan huis • Zeer geschikt voor harde en 
kwetsbare vloeren

BoScH inbouw  
vaatwasser 699.-
SGV87M03EU. Met Aqua Sensor, AquaStop met  
levenslange garantie, starttijdkeuze, 4 programma’s, 
VarioSpeed, Easylock deursluiting en ruimte voor  
12 standaard couverts. • Verstelbare bovenkorf met 
RackMatic • Energieklasse A

SAMSUNG koel/ 
vriescombinatie 299.-
RL29THCSW1. Met een koelgedeelte van 201 liter, 
vriesgedeelte van 55 liter, glazen legplateaus, grote 
handgrepen en een bewaartijd bij storing van 18 uur. 
• Energieklasse A+ • Afmetingen h167,5 x b59,5 x 
d65 cm

LIEBHERR koel-/ 
vriescombinatie 599.-
CUP3503-20. Met 232 liter koelgedeelte, 91 liter  
vriesgedeelte, Glassline draagplateaus, automatisch 
ontdooisysteem (koelgedeelte), VarioSpace, SmartFrost 
en geïntegreerd openingsmechanisme. • Energieklasse 
A++ • Afmetingen: h181,7 x b60 x d63,1 cm

SIEMENS 
condensdroger 599.-
WT46E384NL. Met SoftDry trommelsysteem, LED-
programmaverloopindicatie, anti-kreukfase, start-
tijdkeuze, DuoTronic, EasyClean filter en verlichte  
binnentrommel. • Vulgewicht tot 8 kg • Energieklasse B

van 669.-

van 949.- van 749.-

van 799.-

van 799.-

Het toerental loopt hoog op.
Terwijl de prijzen toch zo laag blijven.
Van experts kun je meer verwachten.

MIELE 1300 toeren  
wasautomaat 

nu999.-
Vitality. Met SoftCare systeem, SoftCare trommel,  
6 kg vulcapaciteit, Watercontrol-systeem en speciale 
programma’s, waaronder donker wasgoed, jeans  
en over hemden. • Energieklasse A • Optimale  
ver zorging dankzij SoftCare trommel

van 399.-

SHARP stoomoven 

nu379.-
AX1100IN. Met 900 watt magnetron, 1050 watt grill 
en 860 watt stoom, 18 stoommenu’s, instelbare stoom-
temperatuur van 70 tot 100 graden en inschuifbare
RVS stoomschalen. • Koken zonder  
draaiplateau • 100% Pure Steam  
cooking met aparte watertank

TIJDELIJK DE 
MIELE S2111 
SToFZUIGER

T.W.V. 149.-
cADEAU BIJ DE
VITALITY WAS-
AUToMAAT!

NU MET GRATIS 
KRUIMELZUIGER

INBoUW

10 JAAR 
MoToRGARANTIE

INBoUW

SMARTFRoST

GEEN VERLIES
AAN ZUIGKRAcHT

EXPERTVOORDEEL

EXPERTVOORDEEL

EXPERTVOORDEEL

EXPERTVOORDEEL

Van experts kun je meer verwachten.

PRIJSKNALLER!
899*.-

VAN 1199.-

PRIJSKNALLER!
195.-

NU

PRIJSKNALLER!
537.-

VAN 599.-

PRIJS- EN MODELWIJZIGINGEN EN EVENTUELE DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, 
VAN 13 T/M 18 JUNI 2011. GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE.

11.95

12.95

PHILIPS neus- en 
oortrimmer NT9110
Tegen inlevering van  
deze bon betaalt u
geen 15.95 maar

SoNY klokradio 
IcFc205S
Tegen inlevering van 
deze bon betaalt u 
slechts

29.95

12.50

SoNY MP3-speler met 
FM-radio NWZB152FB
Tegen inlevering van  
deze bon betaalt u
geen 49.95 maar

8GB microSD kaart  
+ adapter
Tegen inlevering van 
deze bon betaalt u 
slechts

SAMSUNG 17,3” notebook
RV711A01NL. Met o.a. Intel Core i3 Processor 380M, 4 GB geheugen, 500 GB harde schijf, LED-beeld-
scherm, SRS 3D Sound Effect, Bluetooth, Wireless LAN, 4-in-1 card slot en 3x USB. • Met ingebouwde  
webcam • Met Windows 7 Home Premium

PHILIPS 94 cm Full HD LED-TV  
37PFL8605. Breedbeeldscherm met 1920 x 1080 pixels, Perfect Pixel HD, LED- technologie, 200 Hz Clear LCD, 
Perfect Natural Motion, Ambilight Spectra 2 en draadloos NET TV. • 40% energiezuiniger dan gewone  
LCD-TV’s • Ziggo gecertificeerd                                                                   *Prijs na 100.- retour via Philips

APPLE iPod Touch 8 GB MP4-speler
Touch8GB4G. Met 8 GB geheugen, FaceTime; videogesprekken via WiFi, 8,9 cm Retina Multi-Touch display  
met LED-achtergrondverlichting, HD video-opname, Bluetooth en WiFi. • Game Center; speel games tegen je 
vrienden • Nieuwste generatie iPod Touch

Account: Expert
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Onbeperkte mobiliteit voor u.
Stel, u strandt op een zondagavond in het buitenland, of midden in de nacht in het  
binnenland. Wacht u dan geduldig tot de volgende morgen?
Tijd is een kostbare factor in uw branche. Stilstaan met pech kan veel stress en hoge 
kosten opleveren. Mocht u onverwachts toch ergens stil komen te staan dan zorgt  
Mercedes-Benz TruckMobility ervoor dat u zo min mogelijk tijd verliest.

24 uur per dag in binnen- en buitenland.
Met de mobiliteitsgarantie TruckMobility stelt Mercedes-Benz klanten exclusief twee 
pakketten ter beschikking: Basic en Premium. Of de kosten nu worden veroorzaakt door 
werkzaamheden ter plaatse (bijvoorbeeld haal- en brengservice, diagnose, pechhulp), 
sleepkosten, organisatiekosten, bandenservice, logistieke service of overnachtings-
kosten, wat er onderweg ook gebeurt, met Mercedes-Benz TruckMobility verliest u zo 
min mogelijk tijd, en komt u altijd verder.

Voordelen:
·  snelle 24-uurs service
·  Beperkte uitvaltijd
·  Uitgebreid servicenetwerk
·  Service voor zowel truck of getrokken materieel

Om van alle voordelen van TruckMobility gebruik te kunnen maken, heeft u een  
MercedesServiceCard nodig. Met deze kaart kunt u behalve van de mobiliteitsgarantie 
ook gebruik maken van nog vele andere nuttige services, die u op elke reis begeleiden.

15:28

Service die u verder helpt:  
De TruckMobility pakketten.
TruckMobility Basic.

Service elementen:
·  Pechhulp ter plaatse
·  Ongevalsmanagment Basic (indien mogelijk wordt het voertuig ter plaatse weer 

rijklaar gemaakt)
·  Wegsleepservice tot € 2.000,- per jaar
·  Organisatie van onderdelenlevering
·  Vervangend voertuig of aanhanger tot € 600,-
·  Uitkering als er geen vervangende truck of getrokken materieel beschikbaar is.  

Totaal € 180,- per dag, tot maximaal drie dagen

Voorwaarden:
·  Voor Actros, Axor, Atego and Econic
·  Voertuig tussen 0-8 jaar oud (maximaal. 1.000.000 km)*
·  Inclusief getrokken materieel (tot 16e jaar)
·  Geldig in 40 landen van Europa (Met uitzondering van IJsland, Malta en Cyprus)
·  Bezit/aanvraag van een MercedesServiceCard

Looptijd:
·  Keuze tussen 1, 2 of 3 jaar

TruckMobility Premium. 

Het Premium-pakket omvat aanvullend op het Basic-pakket de volgende service elementen:
·  Ongevalsmanagement Premium (regelen van een expert)
·  Bandenservice (geen materiaalkosten)
·  Logistieke service
·  Mobiliteit chauffeur
·  Overname van kosten voor organisatie en bemiddeling tussen politie,  

justitie en openbare instanties (geen rechtsbijstand/juridische diensten)
·  Hotelovernachting
·  Reserveringsservice voor bewaakte parkeerplaats,  

exclusief parkeergeld (niet in alle landen beschikbaar)

Voorwaarden:
· Voor Actros, Axor, Atego en Econic
· Voertuig tussen 0-8 jaar oud (maximaal 1.000.000 km)*
· Inclusief getrokken materieel (tot 16e jaar)
· Geldig in 40 landen van Europa (Met uitzondering van IJsland, Malta en Cyprus)

Looptijd:
·  Keuze tussen 1, 2 of 3 jaar

* Op het moment van de aanvraag.

18:20

Alles wordt voor u geregeld.
Mocht het probleem niet ter plaatse verholpen kunnen worden, dan zorgen wij ervoor 
dat u vervangend vervoer krijgt. Zo hoeft u zich dus nooit meer zorgen te maken en kunt 
u zich volledig focussen op datgene waar u de specialist in bent. Het op tijd bezorgen 
van uw lading!

En wilt u nog meer weten over Mercedes-Benz TruckMobility?
Kijk dan op www.mercedes-benz.nl/truckmobility

Pakketprijzen TruckMobility

1 jaar € 500,- € 600,- € 600,- € 800,-

2 jaar € 900,- € 1.100,- € 1.100,- € 1.300,-

3 jaar € 1.200,- € 1.500,- € 1.500,- € 1.800,-

Leeftijd voertuig 0-1 jaar 2-8 jaar 0-1 jaar 2-8 jaar

Looptijd Basic: Premium:

21:40

TruckMobility als 3-jarig Premiumpakket is ook als 
optie (code XT20) verkrijgbaar op nieuwe voertuigen.

Bij pech onderweg  
helpen wij u op tijd komen.
 Mercedes-Benz TruckMobility

14:46

Inhoud vrijblijvend: Wijzigingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure

benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Ze komen overeen met de stand

van zaken op het moment van redactiesluiting (03/11) van deze uitgave.

Mercedes-Benz Nederland B.V., Utrecht, gedrukt in Nederland.

Account: Mercedes
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Pech onderweg?
Met TruckMobility komt u verder.
Gestrand in het buitenland? Midden in de nacht langs de weg? Met TruckMobility verliest u nooit meer tijd dan nodig.  

We staan 24 uur per dag voor u klaar met pechhulp ter plaatse en de wegsleepservice.  

En als het nodig is, krijgt u direct een vervangend voertuig, een eventuele vervangende oplegger of aanhanger.  

Kijk op www.mercedes-benz.nl/truckmobility voor meer informatie of om direct aan te vragen.

• Compleet assortiment
• Gebruiksvriendelijk
• Snelle levering
• Goede ondersteuning

 www.mercedes-benzlokaleleveranciers.nl

• Compleet assortiment
• Gebruiksvriendelijk
• Snelle levering
• Goede ondersteuning

 www.mercedes-benzlokaleleveranciers.nl

Het verschil tussen een oudje  
en een klassieker.
In de afgelopen 125 jaar hebben we niet stil gezeten. We vonden de benzinemotor uit en vervolgens de auto.  
We waren de eerste met een kooiconstructie, elektronische ABS, airbags, ESP, de Diesel Hybride en nog veel meer. 
Maar innovatie stopt niet bij de auto. Ook als het gaat om service en onderhoud zetten we de standaard.  
De Mercedes-Benz dealer weet als geen ander hoe hij uw auto in uitstekende staat houdt en gebruikt uitsluitend 
originele onderdelen. Zodat uw Mercedes-Benz zijn waarde behoudt. Ook voor volgende generaties.

Comfort en veiligheid zijn belangrijk, maar mogen niet ten koste gaan van de ‘looks’ van uw Mercedes. Kies daarom voor  

de zomerbanden van Mercedes-Benz. Speciaal ontworpen om uw grip op het wegdek bij hogere temperaturen te vergroten 

en uw remweg te verkorten. En voorzien van ons eigen keurmerk MO of MOExtended, waarmee u verzekerd bent van  

optimale kwaliteit. De zomerbanden zijn verkrijgbaar met Mercedes-Benz originele lichtmetalen velgen in verschillende  

uitvoeringen, zodat u precies de set kunt kiezen die het best bij uw Mercedes past. Bekijk nu het volledige assortiment bij 

uw Mercedes-Benz dealer. En profiteer van extra zomerse prijzen.

Uw Mercedes rijdt als een zonnetje.
Zeker met de Mercedes-Benz originele zomerwielen.

Account: Mercedes
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3. Werkpakketten

Om de groeiambities waar te maken zijn er Werkpakketten ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt per Werkpakket 

uiteengezet wat de doelstellingen zijn, voor welke doelgroep het van toepassing is en welke middelen ervoor ingezet 

worden. Onderaan elk Werkpakket staat vermeld wie de contactpersoon is.

  Planning WorkPackages 2011 jan feb  maart  april mei  juni juli aug sept okt nov  dec

 Customer Connect             

 Used Car Retention    Voorbereiding   Go live Acquisition

 Service Contract Push Verlengde garantie personenwagens    Start OptiGarant  Start Trucks

 Service Differentiatie          Best practices

             

 Middle Aged Car battle             

 ReMan Stimulering ReMan bij dealers

 Promotion Package Pricing   SPPS meting   Web applicatie  Start Campagne  Start

 Mercedes-Benz Olie Stimulering Mercedes-Benz Olie bij dealers

 OTC 

 WebParts/Part-One WebParts/Part-One implementatie     Optimaliseren Part-One

 OTC Excellence Program    Uitrol OTC excellence programma

 Retail Performance

 Parts Plan SLA afgestemd

 MRA Polk MRA consultancy           

 Service Consultancy Consultancy programma

 Parts Consultancy Pilot  Consultancy programma

 CSI Measures Vaststellen programma  CSI consultancy / ronde tafel gesprekken bij dealers

 Key Account Management 

 Fleetowner first delivery package   Definitie pakketten  Aanbod richting klanten

 FleetBoard Communicatie dealers Implementatie       Implementatie in NTG   

 MercedesServiceCard Telemarketing       Marktbewerking

 Key Account Management Ondersteuning Key Account Management dealers

 TruckMobility Intro dealers/ pers    DM / telemarketing

 Nieuwe technologiën

 Telematics Uitrol / inrichting spps bij dealers  Pilot MB contact   Go live afspraak maken met MB contact

 Accessoires en eShop

 Accessory push  “Pakketprijzen acc. “Zomerwielen camp. “125 jahre   Winterwielen  Winter/ kerstactie

     In SPPS”   Accessoires mapje” Zomercampagne”    

 eMB webshop service en accessoires      Orientatie mogelijkheden eShop  Pilot eShop 

After Sales Jaarplan

PartsPlan

PartsPlan

Om het marktaandeel op onderdelenverkoop binnen de door verzekeraars gestuurde schadestroom te vergroten, 

bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan PartsPlan. Deelname aan PartsPlan houdt in dat een individuele 

Mercedes-Benz Nederland contractpartner een overeenkomst met PartsPlan aan gaat, waarin een aantal spelregels 

is vastgelegd. Mercedes Benz Nederland is geen partij in de betreffende overeenkomst, maar speelt slechts een 

bemiddelende rol.

Doelstellingen 

•  Verhogen van de verkoop van Mercedes-Benz originele carrosseriedelen door dealers,  

binnen het door verzekeraars gestuurde schadeherstel.

• Verminderen van het gebruik van niet-originele schadeonderdelen door externe schadeherstelbedrijven.

• Het verhogen van het aantal aansluitingen van schadeherstelbedrijven op WebParts/Part-One.

Doelgroep

Eigenaren van Mercedes-Benz personen- en bestelwagens.

Middelen

• Overeenkomst met PartsPlan.

Dealercontactpersoon Mercedes-Benz Nederland

Hans Kelder, Manager Onderdelen en Accessoires: 030 - 247 13 28, hans.kelder@daimler.com of uw AASM-er.

After Sales Marketing Infoboek Inhoudsopgave

1. After Sales Bonusmodel 2011

2. After Sales Strategie 2010 – 2013

3. Werkpakketten

4. Mercedes-Benz Nederland After Sales Jaarplan

5. Eventkalender

6. Dealeractiviteitenplan

7. Dealerdeclaratieformulier After Sales Marketingactiviteiten

   Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

 Hoofdcategorie Subcategorie            

 125 jaar MB  Opening jub jaar (29)    Jubileumpostzegel- en munt (5)   Clubmeeting (2-4)   

   Event MBNL (20), dealers (21)   Opening ART 125! (6-5 11-9)    F125 research vehicle  Stars&Cars (20)

 Shows     AutoRAI (13-23)    Carrosseriedagen (30) Carrosseriedagen (1)

 Beurzen   Bouwbeurs (7-12)      Summer Fair (nnb) 50PlusBeurs (13-18)   Miljonair Fair (nnb)

              Defensiebeurs (1)

 Sport Voetbal  Ajax-Graafschap (4) Ajax-AZ (6) Ajax-Heracl (3) Ajax-Gron (10) Ajax-Excels (24) Ajax-Twente (15)       

   PSV-Willem II (29) PSV-Ado (5) PSV-NAC (19) PSV-Ajax (27) PSV-Utrecht (19) PSV-Heerenveen (8) PSV-Vitesse (1)       

   Roda-Excelsior (23) Roda-Ajax (13) Roda-Graaf (26) Roda-AZ (12) Roda-Fey (20) Roda-VVV (16) Roda-Nac (23) Roda-Heerenveen (15)

  Golf    Augusta Masters (4-10)

  Paarden   Indoor Brabant (24-27)     CHIO Rdam (24-28)

  Tennis  ABN AMRO (7-13)

 Magazines Mercedes-Benz Magazine   No 1 (18)   No 2 (17)   No 3 (17)    No 4 (2)

  Transport Magazine     No1 (2)   No 3 (15)   No 4 (14)

  Route     No1 (2)   No 3 (15)   No 4 (14)

  TLN * special    TLN Special Truck of The Year (4)

             

 Nieuwsbrieven PW (10) (8) (3) (12) (17) (27) (21) (16) (15) (11) (8) (6)

  BW (24) (24) (31) (28) (26) (30)   (15) (20) (17) (15)

  smart  (1) (21)   (23)  (9)  (19)  (8)

  Corporate Sales (17)  (18)  (19)  (7)  (15)  (3)

 Evenementen Truckstar festival       (30-31)

  AS Strategie roll out     (11-12; 18-19; 26-27) (2-3; 9-10; 16-17; 23-24; 30-31) (6-7; 14-15; 20-21; 27-28)

 Atrium events      Mercedes-Benz Forum (29)

Mercedes-Benz Nederland Eventkalender

W
erkpakketten

Werkpakketten

Account: Mercedes
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ONZE STRIJD  
TEGEN NIERFALEN:

•   PREVENTIE 
Mensen met een nierziekte eerder  
opsporen en behandelen.

•    ORGAANDONATIE & TRANSPLANTATIE 
Meer nierpatiënten helpen met een transplantatie.

•     WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Onderzoek naar het ontstaan en de behandeling  
van nierziekten.

•     ZELFMANAGEMENT 
Nierpatiënten helpen om zélf de baas te blijven  
over hun leven en hun behandeling.

•  DIALYSE OP MAAT 
Zorgen dat nierpatiënten de behandeling krijgen  
die het beste bij ze past.

•   DRAAGBARE KUNSTNIER 
Betere overlevingskansen en kwaliteit van leven  
voor dialysepatiënten.

WIJ KUNNEN DIT WERK NIET DOEN ZONDER UW STEUN! 
ING 88.000    www.nierstichting.nl

World Kidney Day 10 maart 2011

Heeft u een hoge bloeddruk? Dat kan uw nieren 

onherstelbaar beschadigen. 1 op de 5 mensen 

met een hoge bloeddruk heeft zelfs chronische 

nierschade. Dat is nog geen reden tot paniek.

Maar wel een reden om één keer per jaar uw 

nieren te laten controleren. Want als u er tijdig 

bij bent, is nierschade vaak te beperken. Door 

gezonder te leven en door behandeling met

medicijnen. Meer weten? Ga naar nierstichting.nl

of bespreek het met uw huisarts.

Geen
paniek!

Hoge
bloeddruk? 
Voorkom
nierscHade.

Hoge bloeddruk kan nieren onHerstelbaar 
bescHadigen. 1 op de 5 mensen met een Hoge 
bloeddruk Heeft cHroniscHe nierscHade. 
maar bent u er tijdig bij, dan lukt Het Vaak  
om de scHade te beperken. door gezonder te 
leVen of door beHandeling met medicijnen. 

dus Heeft u een Hoge bloeddruk? laat dan 
jaarlijks eVen controleren of uw nieren  
Hun werk goed doen.

In deze folder leest u:

• wat een hoge bloeddruk Is

• hoe uw nIeren werken 

• wat bloeddruk en nIeren met elkaar te maken hebben

• wat u zelf kunt doen om nIerschade te beperken

de nIerstIchtIng geeft toekomst.

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten én een 

betere toekomst voor nierpatiënten. De Nierstichting zet alles op alles om te bereiken dat 

nierfunctieverlies eerder wordt opgespoord en behandeld. Want tijdige en adequate behandeling 

vertraagt het ziekteproces, zodat dialyse kan worden uitgesteld of voorkomen. Ook financiert 

de Nierstichting wetenschappelijk onderzoek om meer te weten te komen over het ontstaan 

en de behandeling van nierziekten. Kennis die ons in staat stelt betere en innovatieve behandel-

methoden te ontwikkelen en zo de kwaliteit van leven en overlevingskansen van nierpatiënten 

te verbeteren. 

Bovendien blijft de Nierstichting werken aan mogelijkheden om de wachttijd voor een donor-

nier te verkorten en biedt financiële en sociale ondersteuning aan nierpatiënten. We geven 

patiënten nieuwe mogelijkheden om de regie te houden over hun ziekte en de behandeling. 

Zo geeft de Nierstichting toekomst! Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. 

Word daarom donateur. Dat kan al vanaf 5 euro per maand. Kijk op www.nierstichting.nl of 

bel 035 697 80 55. 

nIerstIchtIng nederland InformatIe nIeren en nIerzIekten

Postbus 2020 0800 388 00 00 (gratis)

1400 DA Bussum infonierziekten@nierstichting.nl

035 697 80 00

info@nierstichting.nl

www.nierstichting.nl

De informatie in deze folder is met grote zorg samengesteld. Nierstichting Nederland kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de folder. Nierstichting  

Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarnaar in deze folder wordt verwezen. Het copyright van tekst- en beeldmateriaal in deze folder behoort aan Nierstichting Nederland.
World Kidney Day 10 maart 2011

nieren en bloeddruk hebben veel met elkaar te maken. nieren ‘filteren’ de afvalstoffen 

uit het lichaam, maar ze regelen ook de samenstelling van het bloed en de bloeddruk. 

nieraandoeningen kunnen de bloeddruk verhogen. omgekeerd kan hoge bloeddruk 

weer schade aan de nieren veroorzaken. en dan krijg je een neerwaartse spiraal.

wat Is bloeddruk nu precIes?

De bloeddruk geeft de druk in de slagaders weer. Er is een bovendruk (systolische druk) en een 

onderdruk (diastolische druk). De bovendruk is de hoogste druk. Deze wordt bereikt als het hart 

zich samentrekt en het bloed voortstuwt. De onderdruk is de druk tussen twee hartslagen in. 

De druk wordt gemeten in mm kwik (mm Hg) en genoteerd als twee getallen. Bijvoorbeeld als 

120/80. Daarbij is 120 de bovendruk en 80 de onderdruk.

wat bepaalt de bloeddruk?

De bloedsomloop is te vergelijken met een pomp die vloeistof door een slang perst. Het hart 

is de pomp, het bloed de vloeistof en de slagader de slang. De druk in de slang hangt af van: 

1) de kracht en snelheid waarmee de pomp de vloeistof de slang inpompt, 2) de doorsnede 

van de slang en 3) de hoeveelheid vloeistof die er doorheen gepompt wordt. Dus de hoogte 

van de bloeddruk wordt bepaald door:

1. de kracht en snelheid waarmee het hart samentrekt.  

De bloeddruk wordt hoger bij inspanning en emotie. Want het hart trekt  

dan krachtiger en sneller samen. Bij een rustige hartactie daalt de  

bloeddruk weer.

2. de doorsnede van de kleine slagaderen.  

De bloeddruk in rust wordt vooral bepaald door de doorsnede van de  

kleine slagaderen. In het lichaam circuleren veel stofjes die bloedvaten  

verwijden of juist vernauwen. Het zijn onder meer de nieren die deze  

stofjes produceren.

3. de hoeveelheid bloed die circuleert.   

In het lichaam circuleert bloed. Deze hoeveelheid bloed wordt binnen  

nauwe grenzen gehouden. Nieren spelen hierbij een belangrijke rol.  

Onder meer door te regelen hoeveel zouten en water er wordt uitgescheiden.

bloeddruk en nieren
een ingewikkeld samenspel

wanneer heb Ik een hoge bloeddruk (hypertensIe)?

Het is lastig om dat precies te zeggen. Want het verschilt per persoon. In het algemeen is sprake van  

een hoge bloeddruk als de onderdruk hoger is dan 90 mm Hg en/of de bovendruk hoger dan 140 mm Hg. 

En dat bij herhaalde metingen in rust. Bij ouderen ligt de grenswaarde soms hoger, bij jongeren soms 

lager. Ook bij nierpatiënten wordt vaak een lagere druk gehanteerd (135/80 mm Hg of 125/75 mm Hg). 

Bij hen kunnen geringe verhogingen namelijk al schadelijk zijn voor de nieren.

wat veroorzaakt een hoge bloeddruk?

Bij circa 90% van de mensen met een hoge bloeddruk wordt geen oorzaak gevonden. Men spreekt  

dan van essentiële hypertensie. Bij de overige 10% heeft het vaak te maken met een ziekte. Meestal  

is dat een nierziekte. Zeker bij jonge mensen is die kans groot.

wat zIjn de gevolgen van hoge bloeddruk?

Is de bloeddruk lange tijd te hoog? Dan kunnen de bloedvaten geleidelijk beschadigen en vernauwen. 

Hierdoor vermindert de bloedtoevoer naar de verschillende organen. En dat kan uiteindelijk weer leiden 

tot hartziekten (infarct), hersenziekten (beroerte) en nierschade (zie rood kader). 

van kwaad tot erger.

1. De bloeddruk is lange tijd te hoog.  

2.  Hierdoor kunnen de bloedvaten geleidelijk  

beschadigen en vernauwen. 

3. De bloedtoevoer vermindert. Ook naar de nieren.  

4.  Dat is het begin van nierschade. De nieren werken 

minder goed. Ze krijgen het steeds lastiger om 

afvalstoffen te filteren. De nierfunctie gaat achteruit. 

Om de doorbloeding in stand te houden maken de 

nieren stoffen die de bloeddruk verder verhogen.

En dan komen we weer bij 1. Door de hogere bloeddruk krijgen de bloedvaten het nog zwaarder te 

verduren. (2). Ook de bloedvaten in de nieren. Zo gaat het van kwaad tot erger. De nieren gaan 

steeds slechter werken. 

wat Is nIerschade?

Uw nieren zorgen ervoor dat u kunt plassen. De nieren halen schadelijke stoffen uit het bloed. Ze maken ook 

hormonen. Die zorgen voor een goede bloeddruk, de aanmaak van rode bloedcellen en ze houden uw botten 

sterk. Door bijvoorbeeld diabetes of een hoge bloeddruk kunnen nieren onherstelbaar beschadigen. Als uw 

nieren minder goed werken, wordt uw bloed ‘vergiftigd’. En dat is slecht voor hart- en bloedvaten. Wanneer 

nieren helemaal niet meer functioneren, moet uw bloed gespoeld worden. We noemen dat dialyse.

hoge bloeddruk? laat uw nIeren controleren!

1 op de 5 mensen met hoge bloeddruk heeft chronische nierschade. Deze nierschade is onomkeerbaar. 

Dus hebt u een hoge bloeddruk, dan is het belangrijk dat u jaarlijks uw nieren laat checken. Dat kan 

gewoon bij uw huisarts. Deze kijkt naar de hoeveelheid eiwit in uw urine en doet bloedonderzoek om  

de nierfunctie te bepalen. Mocht er sprake zijn van chronische nierschade, dan kan de arts besluiten 

(andere) medicijnen voor te schrijven. Maar u kunt ook zélf iets doen!  

nIerschade beperken door gezonder te leven.

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen. Maar zeker voor mensen met hoge bloeddruk is het 

belangrijk dat ze op hun gewicht letten, stoppen met roken en zeer beperkt zout gebruiken. Dat is goed 

voor de bloeddruk én helpt de kans op nierschade te verkleinen. 

Ook al hebt u al nierschade, dan kunt u de schade zoveel mogelijk beperken door gezonder te leven. 

Daar horen ook voldoende beweging en beperkt alcoholgebruik bij. Op www.nierstichting.nl/gezondleven 

leest u meer over gezond leven en de nieren.  

persoonlIjke vragen? raadpleeg uw arts.

Deze folder biedt alleen algemene informatie. Persoonlijke medische vragen kunt u het beste aan uw arts 

stellen. Wordt u behandeld voor hoge bloeddruk? Dan zal uw arts jaarlijks uw nierfunctie controleren. 

Vraag uw huisarts er naar.

nIerschade. hoe beperk Ik dat zelf?

• let op je gewicht 

• stop met roken 

• gebruik zo min mogelijk zout 

• beweeg voldoende 

• beperk alcoholgebruik

Zoë Hoogland,  
nierpatiënt

“ Ik hEB vAN  
mAmA EEN NIER 
GEkREGEN.”

János Nagy,  
nierpatiënt

“ DIALySE hOuDT  
mIJ IN LEvEN. 
mAAR EEN ZwAAR 
LEvEN IS hET wEL.”

Claudia Schiltmans,  
collectant

“ mET EEN pAAR 
uuR cOLLEcTEREN 
mAAk JE hET  
vERSchIL.” 

ONZE STRIJD  
TEGEN NIERFALEN:

•   PREVENTIE 
Mensen met een nierziekte eerder opsporen en behandelen.

•    ORGAANDONATIE & TRANSPLANTATIE 
Meer nierpatiënten helpen met een transplantatie.

•     WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van nierziekten.

•     ZELFMANAGEMENT 
Nierpatiënten helpen om zélf de baas te blijven  
over hun leven en hun behandeling.

•  DIALYSE OP MAAT 
Zorgen dat nierpatiënten de behandeling krijgen  
die het beste bij ze past.

•   DRAAGBARE KUNSTNIER 
Betere overlevingskansen en kwaliteit van leven  
voor dialysepatiënten.

WIJ KUNNEN DIT WERK NIET DOEN ZONDER UW STEUN! 
ING 88.000    www.nierstichting.nl

Willem Johan Kolff,  
uitvinder kunstnier 
1911 - 2009

“ BEhANDELINGEN  
kuNNEN  
ALTIJD BETER.”

Ton Rabelink,  
nefroloog

“ EEN DRAAGBARE 
kuNSTNIER kAN 
NIERpATIëNTEN 
GEZONDhEID 
TERuGGEvEN.”

Account: Nierstichting
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Einfach lecker!
Mir

schmeckt’s
gut! Ich mag es!

Enthält  
echte 
Früchte!

Wenn Kinder mehr brauchen, als 
die normale Ernährung ihnen liefert.

Jedes Kind entwickelt sich auf seine eigene Weise, und als Eltern möchten 
Sie ihm alles bieten, was es jeweils zu einer gesunden Entwicklung braucht. 
Eine gesunde Ernährung ist die Grundlage für das Wachstum und die  
Entwicklung des Kindes. Aber ganz so einfach ist es nicht immer.  
Durch Krankheiten oder besondere Umstände kann es sein, dass das Kind 
vorübergehend einen höheren Nährstoff bedarf hat, der nicht durch seine 
normale Kost  abgedeckt wird.

Wir von Nutricia setzen uns dafür ein, dass Kinder die Nährstoffe erhalten, 
die sie für eine gesunde Entwicklung benötigen. Deshalb haben wir den 
NutriniDrink Smoothie entwickelt. Diese Trinknahrung wurde speziell zur  
Unterstützung für das Wachstum Ihres Kindes in schwierigen Zeiten  
entwickelt.
 
Der NutriniDrink Smoothie liefert Energie, Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe 
und kann alleine oder ergänzend zur Normalkost getrunken werden.
Unsere NutriniDrink Smoothies mit echten Früchten sind so natürlich lecker,  
dass Kinder nicht widerstehen können.
www.Nutrinidrinksmoothie.de

NutriniDrink Smoothie. Die fruchtig-frische 
Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer Kleinen.

NutriniDrink Smoothie

Abwechslung macht Spaß
NutriniDrink Smoothie ist die fruchtige Neuheit im wachsenden  
Trinknahrungssortiment von Nutricia. Viele Kinder müssen mehrmals 
täglich Trinknahrung zu sich nehmen. Aus diesem Grund wurde großen Wert 
darauf gelegt, die Mahlzeiten abwechslungsreich zu gestalten. Probieren 
Sie auch einmal NutriniDrink Multi Fibre in den Geschmacksrichtungen 
Banane, Erdbeere, Vanille, Schokolade und einer neutralen Variante. 

Mit Liebe verpackt

NutriniDrink Smoothie gibt es in einer lustigen Flasche, die sich von kleinen 
Kinderhänden leicht öffnen lässt und ideal für unterwegs ist.  
Durch die lustigen Cartoons wird Ihr Kind Nutrini-Drink Smoothie gerne 
mit in die Schule nehmen und es voller Stolz auch vor seinen Freunden 
trinken!

„Wo hat deine Mutter diesen Smoothie gekauft?  
Ich will auch einen.“ Alex (10 Jahre)

Test erfolgreich bestanden
Kinder mögen die leckeren Smoothies von Nutricia so sehr, dass sie mehr 
davon haben wollen. Etwa drei Viertel der befragten Kinder sagten, dass 
sie NutriniDrink Smoothies mögen oder sogar lieben! Sie fanden sie sogar 
leckerer als handelsübliche Smoothies aus dem Supermarkt! 

NutriniDrink Smoothie:  
Reich an wertvollen Nährstoffen und  
mit dem leckeren Fruchtgeschmack,  
den Kinder so sehr lieben

70-76 % der Kinder *  
*Marktforschung mit 251 Kindern im Alter von 4-12 Jahren

Der neue NutriniDrink Smoothie:  
2 Geschmacksvarianten, die Kindern schmecken

„Sie schmecken besser als die Fruchtgetränke,  
die Mama sonst gekauft hat.“ Nicola (12 Jahre)

Fruchtig und lecker
Den neuen NutriniDrink Smoothie gibt es in zwei köstlichen  
Geschmacksrichtungen: Rote Früchte und Sommerfrüchte. 
Beide enthalten echte Früchte, aber keine Fruchtstücke. So sind sie  
für Kinder ein facher zu trinken.

„Es schmeckt wie ein normales Getränk.“  
Caroline, Mutter von Ben (3 Jahre) 

Rote Früchte mit:
Erdbeere, Himbeere,  
Apfel, Birne, Zitrone  
und Karotte.

Sommerfrüchte mit:
Banane, Aprikose,  
Apfel, Birne, Zitrone 
und Karotte.

NutriniDrink Smoothie
Eine neue Trinknahrung in zwei Sorten, die speziell für Kinder entwickelt 
wurden. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie gewöhnliche Smoothies, 
aber schauen Sie genauer hin ...

Ideal für den kleinen Hunger
Weil Kinder nicht einfach nur kleine Erwachsene sind, haben die  
Ernährungsexperten von Nutricia NutriniDrink Smoothie mit genau der 
richtigen Menge Nährstoffe versehen, die ein Kind zum Wachsen und  
Gedeihen braucht – in der kleinen und handlichen Flasche, die auf den  
Appetit des Kindes genau  abgestimmt ist. 

Das Beste daran: 
NutriniDrink Smoothies sind so fruchtig und lecker,  
dass Ihr Kind bestimmt noch mehr davon möchte!

NutriniDrink Smoothie: Mehr als 
ein gewöhnlicher Smoothie 

Unterstützung für Eltern und Kind
Eltern möchten alles dafür tun, dass ihr Kind die Nährstoffe bekommt, die es 
für eine gesunde Entwicklung benötigt. Um das Wachstum Ihres Kindes in 
schwierigen Zeiten zu unterstützen, wurden speziell Trinknahrungen  
ent wic kelt. Sie liefern Energie, Vitamine und Mineralstoffe und können allein 
oder ergänzend zur Normalkost eingenommen werden. Spezielle  
Trinknahrung kann das Leben Ihres Kindes positiv beeinflussen, denn durch 
sie kann es seine Freude und Lebenslust wieder zurückgewinnen.

Wie Sie von Trinknahrung profitieren 
Oft ist es schwierig, Kinder zum Aufessen zu bewegen. Am besten kann 
man ihnen dabei helfen, von den Vorteilen der Trinknahrung zu  
profitieren, wenn diese lecker und natürlich wie normales Essen schmeckt. 
Und man sollte ihnen die Möglichkeit geben, zwischen verschiedenen Ge-
schmackssorten zu wählen.

Wieder Freude am Essen
Nutricia hat daher ein spezielles Trinknahrungssortiment für Kinder entwik-
kelt, das all diese Kriterien erfüllt und Kindern mit erhöhtem Nährstoffbedarf 
dabei unterstützt, ein normales Leben zu führen.

Wertvolle Nährstoffe für den  
täglichen Genuss

Eine gesunde Ernährung ist wichtig  
für die Gesundheit Ihres Kindes 

Die Bedeutung gesunder Ernährung
Eine gesunde Kost ist wichtig für das Wachstum und die Entwicklung 
Ihres Kindes. Jedoch gestaltet sich eine gesunde Ernährung nicht immer 
so einfach. Meistens erhalten die Kinder zwar alle wertvollen Nährstoffe über 
die Nahrung, jedoch reicht dies manchmal einfach nicht aus.

Wenn Nahrung allein nicht ausreicht
Viele Krankheiten oder besondere Umstände können bei Kindern zu  
einem erhöhten Nährstoffbedarf führen, der nicht ausschließlich über die 
tägliche Nahrung gedeckt werden kann.

Eine aufwühlende Zeit
Eltern sind oft besorgt, wenn das eigene Kind nicht ausreichend mit  
Nährstoffen versorgt wird. Die Be fürchtung, ihr Kind würde nicht richtig 
wachsen und gedeihen, ist dann ganz natürlich. Doch seien 
Sie zuversichtlich. Ihnen kann in dieser Situation geholfen werden! 

Je besser es schmeckt, desto mehr will  
Ihr Kind davon trinken!  

• In zwei fruchtigen Geschmacksrichtungen –  
 für Kinder einfach unwiderstehlich 
• Enthält echte Früchte 
• Mehr Abwechslung bei den Mahlzeiten 
•  In der lustigen, handlichen Flasche –  

ideal zum Mitnehmen geeignet

•  Täglich 1 bis 3 Flaschen zusätzlich zu den normalen Mahlzeiten oder  
4 bis 6 Flaschen  bei ausschließlicher Ernährung versorgen Ihr Kind mit 
Energie, Eiweiß und allen notwendigen Vitaminen und Mineralstoffen.

• Natürlich glutenfrei
• Ballaststoffreich für eine gesunde Verdauung

Wir beraten Sie gerne: Careline 0800 68874242

Die fruchtig-frische 
Unterstützung 

bei der Entwicklung 
Ihrer Kleinen.

Wenn Kinder mehr brauchen, als 
die normale Ernährung ihnen liefert. NutriniDrink Smoothie
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NutriniDrink
Smoothie

NutriniDrink Smoothie ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). 
Nur unter ärztlicher Aufsicht anwenden.

Eine gesunde Ernährung ist wichtig für das 
Wac hstum und die Entwicklung Ihres Kindes. 
Durch Krankheiten oder besondere Umstän-
de kann es sein, dass Ihr Kind mehr Energie 
und Nährstoffe braucht als die tägliche 
Ernährung ihm bietet.

Geben Sie NutriniDrink Smoothie. Eine  
Trinknahrung speziell für Kinder, die die 
Menge von all dem liefert, was Ihr Kind zum 
Wachsen braucht. 
NutriniDrink Smoothie liefert Energie, Eiweiß, 
Vitamine und Mineralstoffe und kann zu den 
Mahlzeiten oder zwischendurch getrunken 
werden. 

NutriniDrink Smoothie mit echten Früchten, 
damit er Ihrem Kind schmeckt und sich 
geschmacklich nicht von herkömmlicher 
Nahrungen unterscheidet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an Ihren Apotheker oder besuchen Sie 
www.Nutrinidrinksmoothie.de 

Wenn Kinder mehr brauchen, 
als die normale Ernährung 
ihnen liefert.

NutriniDrink Smoothie. Die fruchtig-frische Unterstützung 
bei der Entwicklung Ihrer Kleinen.

NutriniDrink
Smoothie

NutriniDrink Smoothie. Die fruchtig-frische 
Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer Kleinen.

www.Nutrinidrinksmoothie.de

Wenn Kinder mehr brauchen, 
als die normale Ernährung 
ihnen liefert.

Im Land der 
lustigen Früchte.
Malbuch
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Wenn Kinder mehr brauchen, als 
die normale Ernährung ihnen liefert.
Jedes Kind entwickelt sich auf seine eigene Weise, und als Eltern möchten Sie ihm alles 

bieten, was es jeweils zu einer gesunden Entwicklung braucht. Eine gesunde Ernährung 

ist die Grundlage für das Wachstum und die Entwicklung des Kindes. Aber ganz so 

einfach ist es nicht immer. Durch Krankheiten oder besondere Umstände kann es sein, 

dass das Kind vorübergehend einen höheren Nährstoffbedarf hat, der nicht durch seine 

normale Kost  abgedeckt wird.

 Wir von Nutricia setzen uns dafür ein,  dass Kinder die Nährstoffe erhalten,  die sie für 

 eine gesunde Entwicklung benötigen. Deshalb haben wir den NutriniDrink Smoothie 

entwickelt. Diese Trinknahrung wurde speziell zur Unterstützung für das Wachstum 

Ihres Kindes in schwierigen Zeiten entwickelt. Der NutriniDrink Smoothie liefert Energie, 

Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe und kann alleine oder ergänzend zur Normalkost 

getrunken werden.

Unsere NutriniDrink Smoothies mit echten Früchten sind so natürlich lecker, dass 

Kinder nicht widerstehen können.

NutriniDrink Smoothie. Die fruchtig-frische Unterstützung bei der Entwicklung Ihres Kindes. 

Fragen Sie Ihren Arzt oder besuchen Sie unsere Website www.Nutrinidrinksmoothie.de. 

Hier fi nden Sie weitere Informationen und können eine Gratisprobe anfordern. 

Erhältlich in Ihrer Apotheke.

NutriniDrink Smoothie. Die fruchtig-frische 
Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer Kleinen.
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NutriniDrink Smoothie ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von 
krankheitsbedingter Mangelernährung und Gedeihstörung. Nur unter 
ärztlicher Aufsicht anwenden.
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Account: Nutricia



Rob van Blokland  

+31 (0)6 52 62 63 61

www.tqbf.nl
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