ERFGOED VERDIENT VAKMANSCHAP
MET LIEFDE VOOR HET VAK EN OOG VOOR DETAIL.

Welkom bij ons platform
VOORDELEN
ONDERSCHEIDEND

Ons platform is exclusief voor
bedrijven met liefde voor
vakmanschap.

24-7 ZICHTBAAR

Continue in beeld bij uw
doelgroep; opdrachtgevers,
vastgoedbeheerders en
erfgoedprofessionals.

ARTIKELEN

Over uw vak vertellen dat valt op!
U bouwt aan uw digitale autoriteit
en zoekmachines vinden u sneller.

BEDRIJVENGIDS

Binnen ons platform, uw eigen
website in onze gids. Handig!

NETWERKEN

Gratis lidmaatschap van ons
Hollands Bouwen netwerk. Media
Groups waar wij u promoten.

SCHERPE TARIEVEN

Voor ieder budget.

Opdrachtgevers zijn continue op zoek naar
u! Tegenwoordig gaat dat zoeken alleen nog
digitaal. Vanuit liefde voor het vakmanschap
hebben wij het platform Hollands Bouwen
opgericht. Bedrijven met dezelfde voorliefde
worden bij ons snel gevonden.
Als kennismaking bieden wij u GRATIS,
een jaar lang, een naamsvermelding* aan in
onze bedrijvengids. Ook kunt u kiezen voor
een uitgebreidere vermelding op onze site.
De mogelijkheden met tijdelijk extra scherpe
tarieven, vindt u op het inschrijfformulier.

Met uw lidmaatschap bereikt u 24 uur per dag,
7 dagen in de week gericht uw doelgroep!
Meedoen is eenvoudig met het bijgesloten
digitale inschrijfformulier.
Hebt u nog vragen? Wij staan u graag te
woord. U kunt ons bereiken via:
038 – 737 02 87 of
info@hollandsbouwen.nl

* uw bedrijfsnaam &
vestigingsplaats in een categorie.

Hollandse Bouwkunst. Om trots op te zijn!

www.hollandsbouwen.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Bouw met ons mee en schrijf u in! Hollands Bouwen,
vakmanschap om trots op te zijn!
UW BEDRIJFSGEVENS
Bedrijfsnaam
E-mailadres algemeen
Telefoonnummer algemeen
Adres / Postbus
Postcode / Vestigingsplaats
Adres website
UW BEDRIJFSPRESENTATIE
❍ GRATIS naamsvermelding (bedrijfsnaam, vestigingsplaats in een categorie).					
❍ PAKKET 1 basis vermelding					

€ 396,-

❍ PAKKET 2 standaard vermelding			

€ 896,-

❍ PAKKET 3 vermelding op maat			

vanaf € 1.696,-

❍ KWALITEITSLABEL HOLLANDS BOUWEN

vraag een offerte aan

❍ PARTNERSCHAP				

vraag een offerte aan

AKKOORD
Bedankt voor uw inschrijving
Door dit formulier getekend aan ons retour te zenden, bevestigt u, dat u kennis heeft genomen van onze voorwaarden, privacy- cookiebeleid en copyright, die op onze website www.hollandsbouwen.nl vermeld staan en dat u
daarmee akkoord gaat. Na uw inschrijving ontvangt U van ons de factuur. Na ontvangst van uw betaling, nemen wij
contact met u op en maken uw bedrijfsvermelding actief. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
ONDERTEKENING
Bedrijfsnaam
Plaats
Datum en inschrijving

Naam & handtekening contactpersoon

Dit formulier kunt u opsturen naar: Hollands Bouwen | Korte Kamperstraat 40 | 8011 MP | ZWOLLE
info@hollandsbouwen.nl | 038 – 737 02 87

