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KOPERSBELANGEN
al sinds 1975 actief !

Leden ontvangen HOGE KORTINGEN bij een groot aantal
leveranciers.Word ook lid voor slechts e 9,50 per jaar via

www.kopersbelangensv.nl

Als u zich wilt aanmelden als
contribuant van Kopersbelangen
Stichtse Vecht, kunt u dit doen
via onze website of telefonisch
via ons secretariaat:
0346-569545

Aan de contribuanten van KOPERSBELANGEN STICHTSE VECHT
								

Maarssen, mei 2020

Geachte heer / mevrouw,
In deze tijd, waarin digitalisering een steeds grote rol gaat spelen, hebben wij als bestuur na rijp
beraad besloten toch weer een fysiek boekje uit te brengen voor de periode 2020-2021. Al ruim
45 jaar is Kopersbelangen actief als belangenbehartiger van vele contribuanten die als woningeigenaar in de gemeente Stichtse Vecht en omstreken bij ons zijn aangesloten. Vanuit duurzaamheid
willen wij meer digitaal aan de weg gaan timmeren en bekijken in hoeverre we het communicatiemiddel Facebook kunnen benutten. Meer naar buiten treden met snellere updates , adequater
informatie verstrekken en aanbiedingen sneller naar u toe brengen. Aanbiedingen en acties die
we samen met de leveranciers ter hand willen nemen staan hierbij centraal. Hiermee denken we
beter te kunnen inspelen op de toenemende behoefte u sneller dan voorheen in kennis stellen, nu
nog naast de oude manier. Een actie zoals onlangs bijvoorbeeld met het aanbod tot inspectie en/of
vervanging van meterkasten moet een lange weg gaan om de flyer bij u te bezorgen. Voor we deze
nieuwe weg inslaan wordt er door ons eerst een inventarisatie gedaan om de e-mailadressen van
alle contribuanten te actualiseren , zodat we in 2021 en volgende jaren kunnen bezien of hetgeen we
beogen ook daadwerkelijk mogelijk is om iedere contribuant digitaal te kunnen bereiken. Zo niet,
dan blijven we daarnaast het boekje in stand houden maar er kan dan met kleinere aantallen worden
volstaan waarmee tevens de druk- en verspreidingskosten worden verminderd.
Het bestuur wil u vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid met het bovenstaande nog beter
terzijde blijven staan. Zeker nu het duidelijk is dat langer thuis blijven wonen in de eigen woning
als vanzelfsprekend wordt beschouwd en de levensbestendig eigen woning een item is geworden.
Mogelijk kunnen ook in verband met voorkomen van eenzaamheid nog andere zaken worden
aangeboden in relatie tot onze intentie digitalisering verder in dit verband mogelijk te maken. Ook
dit onderwerp laat ons niet los, aangezien we merken dat hier met name bij de oudere generatie
behoefte aan is.
Actuele informatie kunt u daarnaast vinden op onze website www.kopersbelangensv.nl, waar
het overzicht van leveranciers en mogelijkheden regelmatig wordt aangepast en bijgewerkt. Of het
nu gaat om de aanleg of onderhoud van uw tuin, een cv-onderhoudscontract, de aanschaf van nieuwe
deuren of kozijnen, een nieuwe keuken of om verzekeringen, in het inmiddels legendarisch boekje
kunt u vinden waar u terecht kunt voor aantrekkelijke kortingen. Deze kortingen kunnen oplopen
tot enkele honderden euro’s. De kortingen zijn dan ook nog steeds een veelvoud van de
bescheiden bijdrage die u betaalt.
De selectie van leveranciers/dienstverleners wordt steeds actueel gehouden. Kopersbelangen is actief
als het gaat om de meest recente onderwerpen zoals veiligheid in en rond uw woning, maar ook voor
de mogelijkheden voor eventuele aanpassingen in uw woning.
Als u nog geen contribuant bent van Kopersbelangen en toch voordeel wilt behalen met de aanbiedingen
in dit boekje, kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon (0346) 569545. Ook als toevallige
lezer van dit boekje kunt u zich als nieuwe contribuant aanmelden via de website.Wij, als vrijwillige
bestuursleden, vertrouwen erop dat u wederom veelvuldig gebruik maakt van al deze voordelen die
u als contribuant worden aangeboden. Wij staan uiteraard open voor suggesties van u als contribuant
of bij gemeenschappelijke problemen of mogelijke activiteiten in deverschillende wijken.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Kopersbelangen,
Jack Ruibing, voorzitter
NB. U maakt als contribuant van Kopersbelangen gebruik van onze bemiddeling: zie de mogelijkheden in dit boekje. Voor
de goede orde delen we u mee dat u zelf een contract sluit met een leverancier / aannemer, waardoor Kopersbelangen
geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid draagt.
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Zonwering/raamdecoratie/gordijnen/vloerbedekking/verf
Colors@Home Zonwering Breukelen
Colors@Home Zonwering Breukelen is gevestigd aan de Straatweg 130 te Breukelen
en is hèt adres voor uw interieur.Voor iedere stijl en elk budget hebben we een mooie
oplossing. CBW-ERKEND, zeker van uw aankoop. In onze woonwinkel treft u een grote keuze
aan producten van de belangrijkste toonaangevende merken. Wij adviseren onze klanten
over de mogelijkheden in verschillende situaties, gewenste kleuren, combinaties en soorten.
In onze altijd actuele showroom tonen we u de nieuwste trends in raamdecoratie, buitenzonwering, rolluiken en horsystemen. Alle soorten met alle mogelijke bedieningen kunt u
zien en uitproberen. Zo hebben we de gloednieuwe Luxaflex Inspiration Shop staan,
gevuld met alle raamdecoratie en horsystemen van Luxaflex; een bijzondere presentatie
die u alleen zult vinden bij hun beste dealers. Onze Luxaflex Outdoor Shop toont u
alle buitenzonwering van de hoogste kwaliteit. Eigentijds met exclusieve doekcollecties en
technisch perfect!
Gordijnen, vloerbedekking of behang nodig? Honderden gordijn- en vitragestalen met
verschillende stoffen en dessins, een grote collectie tapijt, vinyl en PVC-vloeren en kasten vol
behangboeken staan ons ter beschikking. Samen komen we er, onder het genot van een kopje
koffie of thee, altijd uit. Onze ateliers, stoffeerders en monteurs zorgen voor
de perfecte verwerking en plaatsing.
Wij mengen verf in elke kleur en in elke kwaliteit op onze nieuwe verfmachine van Sikkens.
Wij zijn erkend Sikkens-specialist. Met kleurenwaaiers, kleurmeters en prachtige
handgeschilderde kleurenstalen op A4-formaat helpen wij u bij de juiste kleurkeuze en verfsoort
voor al uw schilderwerk.
We meten uiteraard alles gratis op en brengen graag een passende offerte uit.
Op vooraf vertoon van de Kopersbelangenpas krijgen leden van Kopersbelangen Stichtse Vecht
(KSV) doorlopend 10% korting* op ons hele assortiment!
- Maatwerk Zonwering, Terrassystemen en Rolluiken
- Raamdecoratie (jaloezieën, vouwgordijnen, rolgordijnen, lamellen, etc.)
- Velux raamdecoratie, screens en rolluiken
- Shutters
- Gordijnen, vitrage, railsystemen en gordijnroedes
- Tapijt, vinyl, Laminaat- en PVC-vloeren, linoleum etc.
- Horren en hordeuren
- Verf en behang
Door het jaar heen zijn er diverse acties en aanbiedingen
met extra voordeel.
* Op arbeidsloon en aanbiedingen/acties is bovenstaande korting niet van toepassing.

Colors@Home Zonwering Breukelen
Straatweg 130, 3621 BV BREUKELEN
Tel. 0346 – 261398
E-mail: info@zonweringbreukelen.nl
Bezoek onze website: www.zonweringbreukelen.nl
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ZONWERING
BREUKELEN

ÚW SPECIALIST
Kom

naar

onze

woonwinkel

en

laat

u

inspireren door ons uitgebreide assortiment. Wij
zijn de specialist op gebied van: raamdecoratie,

buitenzonwering, rolluiken, vloerbedekking,
gordijnen, horren en verf. Wij helpen u graag met
een persoonlijk advies bij de realisering uw wensen.

Straatweg 130 | 3621 BV Breukelen
Telefoon (0346) 26 13 98 | www.zonweringbreukelen.nl
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instagram/dokokunststofkozijnen
www.facebook.com/dokokunststofkozijnen

WWW.DOKO-KOZIJNEN.NL
Strijkviertel 11 | 3454 PH | De Meern | Tel 030 - 238 7007
Mobiel 06- 54 34 12 53 | E-mail: info@doko-kozijnen.nl

GRATIS advies over kunststof kozijnen
Vakmanschap en nauw contact met de klant zijn de handelsmerken van DOKO
Kunststof Kozijnen. Opmeten, prijs berekenen, verwijderen van de oude kozijnen
en montage van de nieuwe kunststof kozijnen, alles in één hand!
Waarom moet ook u kiezen voor Doko Kunststof Kozijnen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratis en vrijblijvend persoonlijk advies.
Bestaat al sinds 1997.
Gespecialiseerd in alleen kunststof.
Waar 15 jaar volledige garantie standaard is (incl. hang- en sluitwerk).
Extra beveiliging tegen inbraak SKG certificaat 2** (politie keurmerk veilig wonen).
Hoge isolatie waarde van kunststof kozijnen en glas voorzien van KOMO keurmerk.
Zeer veel kleur,- en profielenvariatie mogelijk. Zowel glad als met houtnerf.
Verschillende glassoorten.

15

E

JAAR VOLLEDIG
GARANTIE

Leden van Kopersbelangen ontvangen op vertoon
van hun GELDIGE KOPERSBELANGENPAS:
GRATIS HR++ glas • Sloten voorzien van KERNTREKBEVEILIGING
zonder meerprijs • HOUTLOOK verbinding zonder meerprijs
GRATIS insectenhorren voor al uw draaikiepramen
KUNSTSTOF KOZIJNEN • SCHUIFPUIEN • VOORDEUREN
8 • ACHTERDEUREN • DAKKAPELLEN • GEVELBEKLEDING

Vakkennis
DOKO Kunststof Kozijnen is in 1997 begonnen met het monteren van kunststof kozijnen, en vanaf 2007 ook voorzien van
een showroom waar iedereen welkom is. Wij werken met vast personeel dat over een ruime vakkennis beschikt en een
vaste servicemonteur die kosteloos en zonder moeite al uw ramen en deuren bijstelt.
Wij werken met een Nederlandse fabrikant, die de profielen
op vakkundige wijze verwerkt tot hoogwaardige kozijnen.
DOKO Kunststof Kozijnen combineert de modernste technieken
met ambachtelijk vakmanschap. Vanaf het allereerste meetmoment tot de uiteindelijke montage staan wij garant zodat de
functionaliteit en schoonheid optimaal tot hun recht komen.

Strijkviertel 11, De Meern
ma.-vr. van 10.00 -16.00 uur
za. van 11.00-15.00 uur

Graag zou ik een vrijblijvende offerte opvragen.
Postzegel

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte
of informatie over:
Kozijnen
Deuren
Schuifpuien
Dakkapellen (renovatie)

■ Gevelbekleding
■ Anders, namelijk

✁

■
■
■
■

niet nodig

Naam
Straat
Postcode

Antwoordnummer 508
3440 XB De Meern

Plaats
Telefoon
E-mail
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A.J. van Zutphen is gespecialiseerd in:
• tuinaanleg, bestrating, hovenier, schuttingen plaatsen,
levering van tuingrond en zand
• rioleringswerk, riool ontstoppen, rioolreparatie, hemelwaterafvoer,
regenpijp, riool camera-inspectie, kabel- en leidingdetectie

Met mijn ruime ervaring in het grond- en rioolwerk kunt u voor alle
werkzaamheden in en om het huis bij mij terecht.
Alle rioleringswerkzaamheden in en buiten het huis, ontstoppen van iedere
afvoer en/of reparatie hiervan.
Ik beschik over diverse soorten van rioolcamera’s voor in buisjes van 32 mm
tot en 250 mm tot wel 61 meter lang, ook met detectie waardoor ik op de cm
nauwkeurig kan vaststellen waar het probleem zit.
Ik heb ruime ervaring in straatwerk en hovenierswerk.Voor de zwaardere
tegels heb ik de beschikking over een zuignap en ook een machinale.
Veel tuinen doe ik samen met de bewoners, zelf zoveel mogelijk helpen
scheelt aanzienlijk in de kosten. Ik heb de gereedschappen en de kennis
en u als bewoner bent helper en weet wat u wilt. Veel mensen kunnen meer
dan ze denken en vaak is het supergezellig om samen een klus te klaren.
Zo wordt een tuin al snel een deel van jezelf waar op je trots kan zijn.
U ontvangt 5% korting op alle arbeidsloon als u met een geldige
kopersbelangenpas kunt aantonen dat u contribuant bent.
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-53265391 of 0346-242479
e-mail: info@ajvanzutphen.nl
Uitgebreide informatie, tips en reviews kunt u vinden op mijn website:
www.ajvanzutphen.nl
Kerkweg 64
3628 AR Kockengen
Tel: 0346-242479 of 06-53265391
info@ajvanzutphen.nl
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Voor al uw:

Smit

• Loodgieterswerk • Centrale verwarming

• Gas- en waterleiding • Riolering • Sanitair
p de
extreem
• Complete badkamerverbouwing • Dakbedekking
ha Tzerra

EToUR
TIE*

&

combiketel van

Contribuanten van Kopersbelangen ontvangen
op vertoon van hun geldige kopersbelangenpas

can de QR-code voor meer informatie
en de actievoorwaarden of kijk op

eha.nl/najaarsactie
20% korting

nl

op accessoires

Informeer naar de voorwaarden in de winkel.
Smit Installatietechniek b.v.
Savannahweg
3, 3542 AW
Smit
Installatietechniek
b.v. Utrecht
(industrieterrein
Lage
Weide)
Savannahweg 3, 3542 AW Utrecht
Telefoon: 030-2412222
(industrieterrein
Lage Weide)
www.smit-installatietechniek.nl
Telefoon
030-2412222

Uw nieuwe badkamer,

Tegels

Dakbedekking

Van Barneveld Dakbedekkingen
Van Barneveld Dakbedekkingen is een klein gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke
aandacht voor de klant. Wij werken met passie aan ons vak en bij ons kunt u de
kwaliteit verwachten die u verlangt. Wij zijn ervaren in het aanleggen van diverse
soorten dakbedekkingen en dakgoten, het isoleren van daken alsmede onderhoud,
reparatie, reinigen van daken en dakgoten en ontstoppen van regenpijpen.

U kunt bij ons o.a. terecht voor:
Pannen daken • Bitumineuze daken • Lood- en zink daken • Zinken dakgoten
Ook voor onderhoud en reparatie van lekkages kunt u bij ons terecht. Wij bieden hierbij een
24-uurs service! Omdat geen dak hetzelfde is maken wij voor de aanleg van een dakdekking
graag eerst een afspraak om met u te bekijken welke bedekking voor u het beste is.
Contribuanten van Kopersbelangen ontvangen op vertoon van hun geldige Kopersbelangenpas 10% korting op de werkzaamheden. Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

Van Nijenrodelaan 3, 3454 EE De Meern
Tel. 06-23033183
vanbarneveld.dakbedekkingen@kpnmail.nl
www.vanbarnevelddakbedekkingen.nl
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Koken + Baden Breukelen heeft een ruim
assortiment keukens en badkamers.
Wij hebben keukens van diverse merken.
Ook op badkamergebied is bijna alles mogelijk.
Heeft u zelf iets in gedachten of wilt u een
badkamer of keuken die helemaal aansluit bij
uw wensen? Wij ontwerpen graag een maatwerkoplossing voor u. Daarnaast kunt u ook
voor het vervangen van uw apparatuur bij ons
terecht. Kom eens langs in onze showroom of
maak een afspraak.

Vraag naar onze speciale actie voor
contribuanten van Kopersbelangen.
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur - 17.30 uur
Zaterdag
9.00 uur - 16.00 uur
Vrijdagavond kunt u bij ons
terecht op afspraak.

Koken + Baden Breukelen + Heycoplaan 37 + 3621 WS Breukelen
+ 0346 26 21 12 + info@koken-baden.nl +15
13www.koken-baden.nl

Wij zijn dealer van:

GRATIS
QUOOKER*

Actie
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Bekijk al onze keukens op: www.verdonkkeukens.nl of breng
een vrijblijvend bezoek aan de showroom.

Verdonk Keukens
Handelsweg 5
3606 AA Maarssen
0346 - 575592
info@verdonkkeukens.nl

Benieuwd? Kom langs in onze showroom voor een
onafhankelijk advies en wij laten u meteen zien wat
de diverse apparaten allemaal in huis hebben.

De manier waarop we in de keuken staan is de laatste jaren sterk veranderd. In de
keuken wordt echt geleefd. We koken omdat we het leuk vinden, zijn bewust met eten
bezig en genieten van onze eigen culinaire experimenten. Kwalitatieve apparatuur is
daarom steeds belangrijker. Bij ons kunt u terecht voor de nieuwste apparatuur van
alle bekende topmerken.

Ervaar het nieuwe koken bij
Verdonk Keukens
*Bij aanschaf complete keuken en niet
i.c.m. andere acties/kortingen.

Rechtswinkel

Rechtswinkel Maarssen
Eerste hulp bij juridische problemen

Elke dinsdagavond (met uitzondering van feestdagen) kunt u van 19.30 tot 20.30 uur terecht
bij het inloopspreekuur (en afspraak is niet nodig).
Gezondheidscentrum Boomstede
Boomstede 204, 3608 AK Maarssen
Rechtswinkel Maarssen bestaat al meer dan 30 jaar.
Bij de Rechtswinkel Maarssen kunt u onder andere terecht voor al uw juridische vragen op het
gebied van echtscheiding en alimentatie, arbeidsrecht, overeenkomsten, (ver)huur, erfrecht en
uitkeringen. Onze adviseurs zijn allen juristen die werkzaam zijn in de advocatuur, de rechterlijke
macht en het bedrijfsleven. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van E 3,00 per bezoek.
Graag zien we u op het spreekuur.
www.rechtswinkelmaarssen.nl
Rechtswinkel Maarssen

Deze uitgave van Kopersbelangen Stichtse Vecht is mede mogelijk gemaakt door:

CREATIEVE MEEDENKERS IN DRUK | PRINT | ONTWERP

Odenveltlaan 3 Vleuten | vanrooijengrafisch.nl | 030-6772730
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Leden van Kopersbelangen
ontvangen, op vooraf vertoon
van hun geldige Kopersbelangenpas, bij aanschaf van
Weru-kozijnen GRATIS inzethorren.

Ramen • Deuren • Schuifpuien
Serres • Rolluiken • Zonwering
Garagedeuren • Gevelbekleding
Kunststof en Aluminium

VOOR KWALITEIT EN COMFORT
Bermon Raamwerk al sinds 1990 producent van kunststof gevelelementen. Kwaliteitsproduct voor de Nederlandse bouwstijl.
Van montage tot nazorg, in eigen hand door gespecialiseerde medewerkers.
Ook alles perfect afgewerkt en onderhoudvriendelijk.
“Nooit meer te schilderen!”
De speciaal voor Nederland ontwikkelde systemen “K-Vision” zijn
uitstekend toe te passen op oudere woningen, zonder dat het oorspronkelijke
aanzicht aangetast wordt.
Voorzien van KOMO-certificaat, inbraakwerend SKG2 voldoet aan PKVW.
Meest uitgebreide assortiment en mogelijkheden in kleurcombinaties.
De beste prijzen ook voor leden Kopersbelangen Stichtse Vecht.

Voor vrijblijvende offerte of een afspraak: tel. 0348-443514
Bezoek onze showroom te Harmelen. Zie ook www.bermon.nl

Bermon Raamwerk B.V.

Nijverheidsweg 10, 3481 MB Harmelen
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Saskia

Patricia

Waardebon*

50%

korting op het
PRESENTATIEPAKKET!

Het presentatiepakket bestaat o.a. uit:

De meest uitgebreide vermelding op Funda
Professionele digitale fotografie en woonvideo
Digitale plattegronden met meetcertificaat
Promotie via social media (Facebook, Instagram e.d.)

*Informeer naar de voorwaarden

UW WONING SUCCESVOL VERKOPEN?
MAAK DAN EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING!

BEUMER GARANTIEMAKELAARS MAARSSEN
0346 - 564 293

Reigerskamp 470
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maarssen@beumer.nl

www.beumermaarssen.nl

E.T.I.B. van Barneveld B.V.
Al meer dan 50 jaar een betrouwbaar en
professioneel installatiebedrijf.
Wij zijn op breed vlak gespecialiseerd in de
elektrotechniek en wij streven naar kwaliteit en duurzaamheid. Op het
gebied van innovatie kan E.T.I.B. van Barneveld B.V. veel voor u betekenen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, autolaadpalen en LED
verlichting.

Dé zonnepanelenspecialist in uw regio

Met een Solar-Specialist haalt u kwaliteit in huis!

Ons bedrijf heeft goed opgeleide professionals op het gebied van zonneenergie. Naast gedegen kennis op het gebied van economische, technische
en praktische aspecten, zijn zij volledig op de hoogte van de mondiale
energieproblematiek en de ontwikkelingen in de markt voor zonnepanelen.
Onze ‘Solar-Specialisten’ geven goed onderbouwde adviezen, beoordelen
de kwaliteit van componenten op waarde en ontwerpen hoogwaardige
zonnepaneel-systemen.

•
•
•
•
•

Op vooraf vertoon van uw geldige Kopersbelangenpas 10%
korting op materiaal;
Wij maken een productieprognose en kunnen berekenen wat
de terugverdientijd zal worden;
Wij helpen u met BTW teruggave;
Wij bieden u omvangrijke garantie;
Wij helpen u bij het maken van een account zodat u uw
opbrengst kan monitoren.

20

Gaat u elektrisch rijden?
E.T.I.B. van Barneveld B.V. is de specialist op het gebied van laadpalen voor alle
types elektrische auto’s.
Dit doen wij op elke locatie, van een enkele aansluiting thuis tot meerdere palen
naast elkaar bij bedrijven en organisaties. Zo voorzien we in de behoefte van het
zorgeloos opladen van uw elektrische auto.
We starten het project altijd met een grondig gesprek en een duidelijk advies.
Omdat wij werken met diverse leveranciers van laadpalen kunnen wij u altijd
de beste oplossing bieden die aansluit op uw (ﬁnanciële) wensen en
behoefte. Door onze ruime ervaring is de installatie van de laadpalen bij ons
in vertrouwde handen.
Nadat de paal in gebruik is genomen, kunt u altijd rekenen op onze
uitstekende service en nazorg!
De voordelen van werken met E.T.I.B. Van Barneveld B.V. op een rijtje:
• Laadpalen voor alle elektrische auto’s om zorgeloos uw auto op te
laden;
• Deskundig advies op maat op basis van diverse leveranciers;
• Altijd de nieuwste moderne systemen;
• Betrouwbare installaties;
• Uitstekende service en nazorg.
Meer informatie over de installatie van laadpalen?
Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op.
Op vooraf vertoon van uw geldige Kopersbelangenpas, proﬁteert u
van 6% korting op het materiaal.
.
E.T.I.B. van Barneveld B.V.
Handelsweg 9
3606 AA Maarssen
0346-575 533
projecten@van-barneveld.nl
www.van-barneveld.nl
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AK Onderhoudswerken

AK Onderhoudswerken VOF
Ons streven is het leveren van kwaliteit
Een goede klantgerichte advisering
Betrouwbaarheid
Flexibiliteit
Garantie
Een persoonlijke benadering en goede nazorg
AK Onderhoudswerken is een klein schildersbedrijf.
“dus geen onnodige kosten voor de klant”
De doelstelling van ons bedrijf is een langdurig
samenwerkingsverband op te bouwen met onze klanten.
Voor een geheel vrijblijvende offerte voor alle voorkomende
binnen- en/of buitenschilderwerkzaamheden aan uw woning
kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0346 - 82 12 42 of
06 - 205 444 17.
10% korting voor contribuanten van Kopersbelangen op
vertoon van uw geldige kopersbelangenpas.
AK Onderhoudswerken VOF
Spechtenkamp 93
3607 KE MAARSSEN
KvK Utrecht nr. 30179725
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Loodgieter • Verwarming • Dakwerk • Sanitair
Contribuanten van Kopersbelangen ontvangen
op vertoon van hun geldige kopersbelangenpas

10% korting op onze diverse
onderhoudsabonnementen
Informeer naar de voorwaarden.

Smit Installatietechniek b.v. | Savannahweg 3 | 3542 AW Utrecht (Lage Weide)

Telefoon 030-241 22 22 | www.smit-installatietechniek.nl
Boomverzorging

Alles (over) voor bomen
• Advies
• Lei- en vormbomen
• Snoeien, enz.
voor

Hollandstraat 23
3634 AS Loenersloot
0294-293257
info@symbio.nl
www.symbio.nl

na

Treurwilg voor en na snoeibeurt

Contribuanten van Kopersbelangen ontvangen op vertoon van hun geldige
Kopersbelangenpas 10% korting op de werkzaamheden.
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Zorg.
Gedoe.
Zorg. Zonder.
Zonder. Gedoe.
Collectiviteitsvoordelen
Collectiviteitsvoordelen

Stichting
KopersbelangenStichtse
Stichtse Vecht
Vecht vindt
verzekerd
Stichting
Kopersbelangen
vindt het
het belangrijk
belangrijkdat
datu ugoed
goed
verzekerd
bent.
Daarom
hebben
wij
aantrekkelijke
afspraken
gemaakt
met
OHRA.
bent. Daarom hebben wij aantrekkelijke afspraken gemaakt met OHRA.

Uw voordelen

Uw voordelen

5% korting op de OHRA Autoverzekering, Motorverzekering, Doorlopende

5% korting op de OHRA Autoverzekering, Motorverzekering, Doorlopende
Reisverzekering, Inboedelverzekering en Opstalverzekering.
Reisverzekering, Inboedelverzekering en Opstalverzekering.
4% korting op de OHRA Zorgverzekering.

4% korting op de OHRA Zorgverzekering.

10% korting op de OHRA Aansprakelijkheidsverzekering, Caravanverzekering,

10%
korting op de OHRA Aansprakelijkheidsverzekering,
Caravanverzekering,
Kostbaarhedenverzekering,
Ongevallenverzekering en Rechtsbijstandverzekering.
Kostbaarhedenverzekering, Ongevallenverzekering en Rechtsbijstandverzekering.

Direct geregeld

Direct
geregeld
Bij OHRA
kunt u online eenvoudig en snel uw voordelige premie berekenen of uw
Bij verzekering
OHRA kunt wijzigen
u onlineof
eenvoudig
en snel
uw mobiel
voordelige
premie
berekenen
afsluiten. Zelfs
op uw
of tablet.
Daarmee
bent uof uw
direct goedwijzigen
verzekerd.
verzekering
of afsluiten. Zelfs op uw mobiel of tablet. Daarmee bent u
direct goed verzekerd.
Bekijk uw voordeel en de voorwaarden op
Ga naar www.ohracollectief.nl/ksv

Bekijk uw voordeel en de voorwaarden op
Ga naar www.ohracollectief.nl/ksv
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Aanmeldingsformulier
Ja, ik meld mij aan als contribuant van Kopersbelangen Stichtse
Vecht.
De bijdrage bedraagt € 9,50 per kalenderjaar.

Naam: ..........................................................................................................................................................

Voorletters: ................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................

Postcode: ....................................................................................................................................................

Woonplaats: ...............................................................................................................................................

Telefoonnummer: .....................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................

Datum: ........................................................................................................................................................

Handtekening: ...........................................................................................................................................

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u versturen naar het secretariaat:
Pauwenkamp 271, 3607 GV Maarssen. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij
u een factuur voor betaling van de bijdrage. Als wij uw betaling hebben ontvangen
is uw inschrijving definitief.
Aanmelden is ook mogelijk via onze website (www.kopersbelangensv.nl)
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•
•
•
•

Glasbewassing, zowel buiten- als binnenramen
Dakgootreiniging
Plaatsen van roosters in de dakgoot
Reinigen dakkapellen
trespa en kunststof (kunststof in de was zetten)
• Telescopische glasbewassing

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken
op de volgende telefoonnummers:
06 2215 5108 (Patrick Thijssen) en
06 2805 5067 (Rowan Thijssen)
Leden van Kopersbelangen ontvangen 10% korting
op de werkzaamheden op vertoon van hun geldige
kopersbelangenpas.
Voor meer informatie kijk op onze website:
www.dakgootreiniging.nl
info@dakgootreiniging.nl

V
C
A

REINIGING.NL
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Advocaten

SCHRAVENMADE & PARTNERS
A

D

V

O

C

A
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Schravenmade Advocaten is een klein maar persoonlijk advocatenkantoor in Maarssen dat zich al meer dan veertig jaar richt op het
oplossen van uw juridische problemen. We hebben reeds vele mensen
naar volle tevredenheid geholpen en willen ook u graag bijstaan op
o.a. de volgende rechtsgebieden;
- Arbeidsrecht (o.a. ontslag of check arbeidsovereenkomst)
- Echtscheidingen
- Ondernemingsrecht
- Procesrecht
- Beslag en executierecht
- Incasso’s (gereduceerd tarief)
Maak via ons secretariaat (Nicolle) op nummer 0346-554703 direct en
op korte termijn een afspraak voor een gesprek met één van onze
advocaten of medewerkers.
Bij spoed kunt u ook direct contact opnemen met: Hans Schravenmade
via 06-53 30 38 93 of met Jojanneke Schravenmade via 06-53 30 38 78.
Gebouw Bisonstaete 			
Speciaal voor
Bisonspoor 1218 (eigen ingang op de hoek)
Kopersbelangen
Postbus 1179, 3600 BD Maarssen
1e gesprek gratis
Telefoon: 0346-554703			
en 10% korting
Email: info@schravenmade.nl			
op het uurtarief
Site: www.schravenmade.nl
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Wij helpen u snel en vakkundig
CV-KETELS ABONNEMENTEN
KLIMAATSYSTEEM SERVICE

DUURZAME ENERGIE

VENTILATIEBOXEN
RADIATOREN VLOERVERWARMING

Gessel 9
3454 MZ De Meern
info@vanschaikver warming.nl
w w w.vanschaikver warming.nl

