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Het bestuur zit niet stil, deze zomer
Beste ondernemers  en andere 
betrokkenen van OV Oude 
Molen.

Heeft u bijna vakantie, of is 
de vakantie al achter de rug? 
Het is heerlijk om even te 
relaxen na een jaar hectiek. 
Het bestuur van OV Oude 
Molen heeft ook weer niet 
stilgezeten in het eerste half 
jaar van 2019.

In maart hebben we met 
zijn allen een zeer positieve 
jaarvergadering gehad bij 
Rommtech. Drie leden heb-
ben zich aangemeld om deel 
te nemen in het bestuur. Dat 
is een zeer positieve ontwik-
keling. We heten daarom Bart 
Fraiponts van Pommee, Eddy 
van Oers van Polygon en 
Stephanie Ripzaad van Auto 
Borchwerf van harte welkom 
in het bestuur.

In april heeft de audit voor 
het verlengen van het Keur-
merk Veilig Ondernemen 

plaatsgevonden. We zijn blij 
dat we opnieuw voor drie 
jaar het keurmerk KVO op 
bedrijventerrein Oude Molen 
mogen voeren. Samen met 
Gemeente, Politie en Brand-
weer hebben we wederom 
goede resultaten behaald. 
Vier maal per jaar is er KVO 
overleg en u bent altijd van 
harte welkom om een over-
leg bij te wonen. Als u vragen 
heeft kunt u deze ook altijd 
stellen. Loop even binnen  
tussen 16.00 en 17.00 uur of 

geef het vooraf door als u bij 
een schouw aanwezig wilt 
zijn. Het KVO overleg  is op 
11 september van 16.00 tot 
18.00 uur -met een schouw-
ronde over het bedrijventer-
rein- en op 13 november van 
16.00 tot 18.00 uur.

Op donderdag 24 oktober 
organiseren we een leden-
bijeenkomst met als thema 
‘Oude Molen een Toekomst-
bestendig Bedrijventerrein’. 
De hoofdthema’s zijn dan 

Parkmanagement, Duur-
zaamheid en Veiligheid. Ik 
wil u vragen deze avond te 
reserveren in uw agenda en 
daarbij aanwezig te zijn. U 
ontvangt van ons eind sep-
tember een uitnodiging voor 
het bespreken van deze be-
langrijke onderwerpen.

De bedrijvigheid op Oude 
molen blijft groeien. Er wor-
den opnieuw diverse panden 
gebouwd en nieuwe bedrij-
ven vestigen zich hier. We 
verwelkomen van harte onze 
nieuwe leden JPM Projec-
ten aan de Steenspil 12B en 
Zichtbaar aan de canadaweg 
9B. We hopen snel nader ken-
nis te maken tijdens één van 
onze bijeenkomsten. 

Ter afsluiting wil ik iedereen 
die nog op vakantie mag 
deze zomer, heel veel plezier 
en ontspanning toewensen.

Mariëlle ter Bogt 
voorzitter  OV Oude Molen

Op vrijdag 21 juni vond 
ons jaarlijkse zomerevent 
plaats. Jolien Rademakers 
en Els Christiaans hebben 
ervoor gezorgd, samen met 
Orangerie Mattemburgh, 
dat we terug kunnen kijken 
op een zeer sfeervolle 
barbecue. 

In goed gezelschap, op een 
fantastische locatie, kon 
iedereen genieten van een 
heerlijke wandeling over 
het landgoed. Daarnaast 
zijn er ook weer wat chefs 

gepromoveerd in salades 
voorbereiden. 

Om 19.00 uur gingen we aan 
tafel en werd de barbecue, 
die tot in de puntjes was 
verzorgd, voor ons verzorgd. 
Jolien en Els, zeer bedankt 
voor het arrangeren!

Heb je een leuk idee voor 
volgend jaar? Neem dan even 
contact op met het bestuur 
of stuur je e-mail met je 
idee in naar: secretariaat@
ovoudemolen.nl

Het was wederom genieten!
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Mijn naam is Julian Kleppe 
(32 jaar), geboren en geto-
gen op Tholen. Inmiddels 
ben ik anderhalf jaar actief 
als accountmanager econo-
mie binnen de gemeente 
Bergen op Zoom; daarvoor 
was ik zakelijk adviseur bij 
de Rabobank. In die rol heb 
ik van Heerenveen tot aan 
Terneuzen mogen werken. 
Leuk, maar na vijf jaar 
vond ik dat reizen wel mooi 
geweest. Al doe ik privé 
niks liever. 
 
Wat drijft jou?
 “Het ontzorgen van onder-
nemers, zodat zij zich bezig 
kunnen houden met hun 
business. In mijn rol probeer 
ik de regio (Rewin, Brabantse 
Ontwikkelingsmaatschappij, 
provincie en dergelijke) te 
koppelen aan lokaal onder-
nemerschap, bedrijfskavels te 
verkopen aan dé juiste partij 
en proactief het gesprek aan 
te gaan met ondernemers 
om samen kansen te pakken. 
Dit alles om bedrijvigheid te 
stimuleren en de werkgele-
genheid in Bergen op Zoom 
en de regio te vergroten. “

 Hoe zie jij de toekomst?
“Positief. Het aantal bedrij-
ven stijgt en de werkloos-
heid daalt. Na de inkrimping 
van Philip Morris in 2014 is 
er sterk ingezet op een ver-
breding van de bedrijvigheid 
om minder afhankelijk te zijn 
van een aantal grote bedrij-
ven. Bedrijventerrein Oude 
Molen voorziet hierin, met 
voornamelijk MKB-bedrijven, 
uitstekend. “
 
Wat kan de ondernemer van 
de gemeente verwachten?
“Een goed voorbeeld is 
de energietransitie die de 
komende tijd impact gaat 
hebben op de bedrijfsvoe-
ring van ondernemers. De 
gemeente is direct benader-
baar en beschikbaar voor 
individuele vragen die hier 
uit voortkomen. Indirect 
kunnen ook via de onderne-
mersvereniging Oude Molen 
de krachten gebundeld wor-
den, als het een vraag voor 
het gehele bedrijventerrein 
betreft; bijvoorbeeld in de 
toekomst op het gebied van 
een eigen energiecoöpera-
tie.“

Samen met Rewin ben jij 
betrokken geweest bij het 
MKB-programma. Wat houdt 
dat in?
“Groei vooral. Het MKB-
programma gaat om gericht 
het gesprek aangaan met 
bedrijven van 10 tot 250 
fte’s, met opschaalpotentie. 
En dat aan de hand van elf 
relevante thema’s: ambitie, 
innovatie, digitaliseren, nieu-
we markten, human capital, 
onderwijs, vestigen, financie-
ring, wetgeving, netwerken, 
duurzaamheid en symbiose. 
Inmiddels ben ik al met zes 
bedrijven op Oude Molen dit 

gesprek aangegaan. Heb je 
interesse? Ik hoor het graag! 
 
Welke gouden tip heb jij voor 
de ondernemer?
Doe waar je goed in bent en 
laat je daarnaast goed advi-
seren in zaken die minder in 
je straatje passen. Daarnaast 
wil ik eenieder oproepen 
om actief mee te denken 
én te doen. Dat is nodig om 
op bedrijventerrein Oude 
Molen de huidige kwaliteit 
ook voor de toekomst te 
behouden. Samen heb je 
directe invloed op je leef- en 
werkomgeving. 

Gemeentelijk accountmanager Economische Zaken, afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Kennismaken met Julian Kleppe

Even voorstellen: ik ben 
Bart Fraiponts, 56 jaar, 
getrouwd en heb twee 
kinderen. Ik ben de multi-
functionele duizendpoot 
bij Pommee Machines & 
Equipment BV, een groot-
handel in machines en 
gereedschap. Dat houdt in: 
CEO, administratie, inkoop, 
verkoop, vertegenwoordi-
ger en indien nodig maga-
zijnmedewerker… ik pak 
alles aan.

Ik ben een fanatiek sporter 
en ben regelmatig te vin-
den op de racefiets. Daar-
naast voel ik mij betrokken 
bij duurzaamheid. Mede 

daarom hebben wij bij Pom-
mee Machines &  Equipment 
gekozen voor 340 zonnepa-
nelen. Dit project is uitge-
voerd onder begeleiding van 
Marius Vriens van VKD, onze 
buurman. 

Gasloos verwarmen
Wij wekken ruim 100.000 kW 
op en dat is ongeveer gelijk 
aan het stroomverbruik van 
32 gezinnen. Onze elektri-
sche auto’s kunnen wij hier-
mee opladen en een wens is 
om onze panden gasloos te 
gaan verwarmen. Daarnaast 
hebben wij in onze panden 
overal LED-lampen laten 
plaatsen. 

Naar aanleiding van de op-
roep van het bestuur, tijdens 
de laatste ledenvergadering 
bij Rommtech, heb ik mij 
samen met Eddy van Oers en 

Stephanie Ripzaad opgege-
ven voor een bestuursfunc-
tie. Door toenemende eisen 
van de overheid zal er op het 
industrieterrein Oude Molen 
de komende jaren nog veel 
te doen zijn met betrekking 
tot duurzaamheid, parkma-
nagement en veilig onder-
nemen. Het bestuur gaat zijn 
uiterste best doen om dit 
-samen met de leden- toe 
te passen op ons prachtige 
industrieterrein, zodat het er 
voor iedereen fijn onderne-
men blijft en de waarde van 
onze eigendommen ge-
borgd is, ook op termijn. 
 
www.pommee.nl

Bart Fraiponts, nieuw bestuurslid OV Oude Molen

http://www.pommee.nl


Veel ondernemers zitten 
nog steeds met vragen 
over wat de energiebe-
sparingsplicht, informa-
tieplicht en meldplicht nu 
precies inhouden. We zijn 1 
juli al gepasseerd. Dat was 
de uiterste datum waarop 
je, als je onder de informa-
tieplicht valt, bedrijfsinfor-
matie aangeleverd moest 
hebben bij het RvO. Als je 
in gebreke blijft kan hand-
having boetes opleggen. 
Hieronder beschrijven we 
het verschil tussen de ener-
giebesparingsplicht, infor-
matieplicht en meldplicht. 
 
De energiebesparings-
plicht verplicht bedrijven bij 
een gebruik van minimaal 
25.000 kuub gas of 50.000 
kWh om energiebesparende 
maatregelen te nemen, zoals 
voorgeschreven in het acti-
viteitenbesluit milieubeheer. 
Je geeft hier invulling aan 
door één van de volgende 
activiteiten:  
 
• Je neemt alle maatregelen 
met een terugverdientijd van 
5 jaar of minder. 
• Je neem alle toepasselijke 
EML-maatregelen (of een 
gedeelte daarvan, onder 
voorwaarden). 

De informatieplicht verplicht 
bedrijven bij een gebruik van 
minimaal 25.000 kuub gas 
of 50.000 kWh om de geno-
men maatregelen onder de 
energiebesparingsplicht te 
melden bij het RVO. 
 
Meldplicht 
De meldplicht verplicht be-
drijven om activiteiten van 
het bedrijf te melden die 
vallen onder het Activiteiten-
besluit milieubeheer*. Daarin 

staan de nieuwe milieuregels 
van het Rijk. Voorwaarde is 
dat het gaat om een milieu-
belastende activiteit. Deze 
staat dus los van de energie-
besparingsplicht en de infor-
matieplicht! Een bedrijf moet 
ten minste vier weken voor 
het starten of veranderen 
van het bedrijf een melding 
Activiteitenbesluit doen. Je 
kunt zo ook bepalen of je 
een vergunning nodig heeft 
voor werkzaamheden. Ook 
particulieren kunnen als in-

richting worden aangemerkt, 
en kunnen meldplichtig zijn. 
 
Waaraan voldoen? 
Hieronder kun je nogmaals 
terugvinden of je moet vol-
doen aan de informatieplicht, 
de meldplicht, of beide. 
 
Mw-inrichting type A 
Je moet voldoen aan de 
energiebesparingsplicht 
en de informatieplicht (bij 
een verbruik van minimaal 

25.000 kuub gas of 50.000 
kWh). je heeft geen meld-
plicht maar mag jezelf wel 
melden. 
 
Mw-inrichting type B 
je moet voldoen aan zowel 
de energiebesparingsplicht, 
informatieplicht (bij een ver-
bruik van minimaal 25.000 
kuub gas of 50.000 kWh) 
alsmede de meldplicht. 
 
Mw-inrichting type C 
Type C-inrichtingen moeten 

een omgevingsvergunning 
milieu hebben. Type C-
inrichtingen hebben wel een 
meldplicht voor bepaalde 
activiteiten uit het Activitei-
tenbesluit (deze activiteiten 
worden dan niet in de om-
gevingsvergunning opge-
nomen), maar geen informa-
tieplicht energiebesparing. 
Type C-inrichtingen krijgen 
de verplichtingen voor ener-
giebesparing in hun Wabo-
vergunning. 
 
Perticulieren 
Sommige activiteiten bij 
particulieren zijn Wm-inrich-
tingen en moet men dus 
melden. 
 
Vragen? 
Heb je nog vragen? Neem 
dan contact op met Enzo Die-
pendaal (enzo.diependaal@
segon.nl). Hij kan helpen met 
het bepalen van je type in-
richting, de mogelijke conse-
quenties voor de meldplicht, 
de energiebesparingsver-
plichtingen die specifiek voor 
jouw activiteiten gelden en 
het melden van de energie-
besparingsactiviteiten. 
 
* Meer weten over het Activi-
teitenbesluit milieubeheer? 
Klik hier! 

De footprint van jouw onderneming

Meten is weten, dat geldt 
ook voor milieu- en ener-
gieprestaties. Dit betekent 
dat je eerst de huidige situ-
atie goed in beeld moet 
brengen om te weten welke 
maatregelen het meest ef-
fectief zijn en dus het beste 
genomen kunnen worden. 
Het registreren en monito-
ren van energieverbruik is 
ook een verplichte maatre-
gel die in de Erkende Maat-
regellijsten is opgenomen.

Hiervoor stellen de Gemeente 
en OV Oude Molen een waar-
devolle tool beschikbaar: 
de Milieubarometer. Dit is 
een handig instrument om 

de milieuprestatie en CO2-
footprint van je bedrijf te 
meten. Na het invullen van 
uw milieugegevens vertaalt 
de Milieubarometer deze 
in heldere grafieken en een 
CO2-footprint. Zo zie je hoe je 
scoort ten opzicht van andere 
bedrijven in de sector, op 
het gebied van milieu, afval 
management en duurzame 
energie. Daarna krijg je gepri-
oriteerde aanbevelingen voor 
het boeken van milieuwinst.
Voor meer informatie of hulp 
bij het invullen, mail naar:
m.kok@bergenopzoom.nl 
 
Mark Kok, 
Gemeente Bergen op Zoom

 ‘Moet ik voldoen aan de  
 energiebesparingsplicht,  
 informatieplicht  
 en/of meldplicht?’ 

mailto:enzo.diependaal@segon.nl
mailto:enzo.diependaal@segon.nl
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(Persbericht van de gemeente)

Het bedrijventerrein Oude 
Molen (OVOM) in Halsteren 
en de Bergse bedrijventer-
reinen Theodorushaven-
Noordland-de Poort (TNP) 
en Lage Meren-Meilust 
(LMM) zijn voor 2019, 2020 
en 2021 opnieuw gecerti-
ficeerd voor het Keurmerk 
Veilig Ondernemen Be-
drijventerreinen (KVO-B). 
Wethouder Evert Weys 
heeft van KIWA Nederland 
hiervoor in juni 2019 de 
officiële certificaten voor 
de bedrijventerreinen ont-
vangen.
 
Eén van de initiatieven om 
parkmanagement te bevor-
deren vormt de beveiliging 
van de bedrijventerreinen. 
Op 16 april 2019 heeft KIWA 
Nederland een audit uitge-
voerd. Zij beoordeelden de 
aanwezigheid en operationa-
liteit van het Publieke Private 
Samenwerkingsverband en 
de veiligheid op de bedrij-
venterreinen. 

Goed uit de audit
“We kwamen goed uit de 
audit. Daarom hebben de 
bedrijventerreinen Oude 
Molen, Theodorushaven, 
Noordland, de Poort en Lage 
Meren Meilust het certificaat 
van het keurmerk Veilig 
Ondernemen ontvangen”, 

aldus wethouder Weys, por-
tefeuillehouder Economie, 
die hiervoor in juni van Kiwa 
Nederland de certficaten 
overhandigd heeft gekregen. 
Het verkregen keurmerk 
blijft 3 jaar geldig. Daarna 
volgt wederom een hercerti-
ficering.
 
Voor de zevende keer
In 2007 ontving bedrijven-
terrein TNP en in 2009  de 
bedrijventerreinen LMM en 
OVOM voor de eerste keer 
het certificaat Keurmerk 
Veilig Ondernemen Bedrij-

venterreinen. “Ik vind het een 
goed teken dat we dit jaar 
voor de zevende keer het 
certificaat ontvangen. We 
nemen de veiligheid op be-
drijventerreinen, samen met 
onze partners, heel serieus.”  

Samenwerking
De  gemeente werkt daarbij 
samen met de bedrijventer-
reinverenigingen,  politie en 
brandweer. “ Met z’n allen 
nemen we structurele maat-
regelen om de veiligheid 
op de bedrijventerreinen 
te verbeteren en te zorgen 

voor een schone omgeving. 
Iedereen zet zich hier op 
zijn of haar eigen vakgebied 
voor in en dat doen we ook 
in gezamenlijkheid. We ver-
sterken onze krachten; door 
een gestructureerde manier 
van samenwerken behouden 
én verbeteren we steeds de 
kwaliteit. Dat is dit jaar we-
derom beloond met het cer-
tificaat”, aldus de wethouder.

Wethouder Weys reikt certificaat 
Keurmerk Veilig Ondernemen uit



Beste leden,

In de regio zijn er diverse 
glasvezelinitiatieven ont-
plooid om ervoor te zorgen 
dat woonkernen, buiten-
gebieden en bedrijventer-
reinen worden voorzien van 
een toekomstbestendig 
breedbandnetwerk. Dit is 
inmiddels een noodzakelijk-
heid om bijvoorbeeld snelle 
technische ontwikkelingen 
en betere communicatie-
mogelijkheden mogelijk te 
maken.

Overkoepelend netwerk
CBizz heeft aangegeven 
dat zij een overkoepelend 
glasvezelnetwerk willen rea-
liseren op ons bedrijventer-
rein. CBizz is een onderdeel 
van de organisatie Glasvezel 
buitenaf, die momenteel 
bezig is met de aanleg van 
glasvezelnetwerken in de 
buitengebieden van West-
Brabant en kleinere woon-
kernen, zoals onder andere 
Lepelstraat.  CBizz richt zich 
met name op bedrijventer-
reinen, onder andere alle 
bedrijventerreinen in de 
gemeente Halderberge zijn 

of worden voorzien van glas-
vezel door CBizz. Een glas-
vezelinfrastructuur zou voor 
ons bedrijventerrein wellicht 
ook de nodige kansen kun-
nen bieden. 

Persoonlijke gesprekken
Op korte termijn wordt iede-
re ondernemer op ons be-

drijventerrein benaderd om 
in een persoonlijk gesprek 
verder geïnformeerd te wor-
den over het plan en de voor-
delen voor jouw organisatie. 
Als bijlage is op voorhand 
een inventarisatieformulier 
bijgevoegd, waarin indicaties 
staan voor de vergoedingen 
die worden berekend. Het 

gaat op dit moment nog om 
een eerste inventarisatie om 
een beeld te krijgen van de 
interesse bij de ondernemers 
voor glasvezel. Daarvoor 
wordt gevraagd om het bij-
gaande formulier in te vullen. 
Voor alle duidelijkheid: dit is 
alleen een inventarisatie, het 
is geen overeenkomst. Dit 
formulier kan worden mee-
gegeven of na verdere uitleg 
worden ingestuurd.

Inventarisatieformulier
Het bestuur verzoekt iedere 
ondernemer het inventa-
risatieformulier goed door 
te nemen en in te vullen. 
Mochten er nog vragen zijn 
of indien je meer informatie 
wenst, dan kan je contact 
opnemen met Ton de Pijper 
van ComInfra (Etten-Leur). Hij 
zal ook iedereen binnenkort 
bezoeken en aan hem kan 
ook het formulier gezonden 
of meegegeven worden.

Contactgegevens van Ton 
M: 06-52795491 
E: ton.de.pijper@cominfra.nl
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van OVOM

Inventarisatie aanleg glasvezel Oude Molen

Voordelen van glasvezel

• Het communicatienetwerk is geschikt om de komen-
de tientallen jaren de explosieve groei aan diensten 
en bijbehorende bandbreedte voor te zijn;

• Cameratoezicht kan verder worden geoptimaliseerd 
zodra nodig. Een totaalpakket aan diensten kan wor-
den aangeboden, dit omvat onder andere telefonie 
over internet (VoIP), snelle internetverbindingen 
(gebruiker kan zelf snelheid en capaciteit bepalen) 
en kwalitatief betere radio/tv verbindingen hetgeen 
onder andere beeldcommunicatie ten goede komt;

• Vrije keuze van dienstenleverancier; aantrekkelijke 
prijzen en gunstige voorwaarden;

• Huidige diensten kunnen sneller en kwalitatief beter 
worden afgewikkeld, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het verzenden van grote hoeveelheden data zoals 
gedetailleerde tekeningen;

• Kan leiden tot flinke besparingen op de communica-
tiekosten, kan een berekening voor gemaakt worden;

• Oude Molen blijft een interessant bedrijventerrein als 
vestigingsplaats voor nieuwe en bestaande onderne-
mingen.

Brandweer zoekt 
parttime heroes!
Of je nu letterlijk een men-
senleven redt of een kat 
uit een boom haalt, bij de 
brandweer ben je elke keer 
weer iemands held. Je helpt 
steeds weer andere men-
sen en of je daar nu mee te 
koop loopt of niet, in bijna 
iedereen schuilt zo’n held. 

Oók in jou, meer dan je wel-
licht denkt. Want het werken 
bij de brandweer is goed te 
combineren met je gewone 
baan. Zo kun je als parttime

hero bijvoorbeeld ook full-
time treinverkeersleider zijn. 
Of ondernemer natuurlijk…
 
Een parttime hero is:
Zeker geen ‘amateur’ brand-
weerman of -vrouw. Je oplei-
ding is namelijk gelijk aan die 
van de beroepsbrandweer. 
Het verschil met je beroeps-
collega’s is dat zij een dagtaak 
hebben aan het brandweer-
werk. Jij wordt als parttime 
hero alleen opgeroepen wan-
neer het erop aan komt. Je 

moet je dus snel vrij kunnen 
maken om op onverwachte 
momenten uit te rukken. Als 
parttime hero kom je niet 
alleen in actie bij brand maar 
ook bij ernstige verkeers-
ongevallen, het redden van 
dieren, stormschade en tal 
van andere incidenten.

Een parttime hero…
• Heeft een goede conditie;
• Bezit rijbewijs B;
• Is 18 jaar of ouder;
• Woont/werkt maximaal 5 
minuten van de kazerne;
• Is bereid één avond per 
week te oefenen.
 
In Halsteren hebben we voor-
al helden nodig die overdag 
oproepbaar zijn! Werk je bij-
voorbeeld in ploegendienst 
of werk/woon je in halsteren 
en ben je op werkdagen over-
dag beschikbaar. Dan zijn we 
op zoek naar jou. Ben jij ge-
interesseerd in een parttime 
job bij de brandweer? Wacht 
dan niet langer en meld je 
aan via: www.brandweer.nl/
parttimehero

http://ton.de.pijper@cominfra.nl 
http://www.brandweer.nl/parttimehero
http://www.brandweer.nl/parttimehero


V A N  D E R  V L U G T
A C C O U N T A N T S

Bedrijfsgegevens

Gegevens installatie-adres
Bedrijfsnaam:   

Straat:      Huisnummer:  Toevoeging: 

Postcode:     Plaats:  

KVK-nummer:  

Operationeel contactpersoon 
Naam:       

Telefoonnummer:   

Mobiel nummer:   

E-mailadres:   

Stuur svp dit formulier retour naar:  f.hertog@cbizz.nl 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Welk type glasvezelverbinding past bij u?
Geef hieronder uw voorkeur aan

inventarisatie bedrijventerrein Oude Molen 2

Glasvezelinternet A
Voor kleine en/of zelfstandige ondernemers zonder specifieke zakelijke wensen qua dienstverlening

 100 Mbps vanaf € 79,00* p/mnd 

Glasvezelinternet B
Voor kleine tot middelgrote ondernemers met behoefte aan zakelijk elementen zoals een vast IP-adres

 100 Mbps vanaf € 139,00* p/mnd 

Glasvezelinternet C
Voor kleine tot middelgrote ondernemers, die extra hoge eisen stellen aan de beschikbaarheid van een verbinding, 
zoals 24/7 support en helpdesk

 100 Mbps vanaf € 199,00* p/mnd

* Productsnelheden, specificaties en tarieven (excl. BTW) zijn ter indicatie. Er zijn verplichtingen en rechten verbonden aan deze inventarisatie.

Welk type verbinding zou uw voorkeur hebben?

Contactgegevens

Stuur svp dit formulier retour naar: f.hertog@cbizz.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking!

mailto:f.hertog%40cbizz.nl?subject=

