
 

Inschrijfformulier 
 

HISWA-RECRON Gids 2022 
 
Als u al eerder in de gids vermeld heeft gestaan, dan kunt u de plaatsing 
inzien via www.dock35media.nl/gids 
 
Wilt u uw vermeldingen van vorig jaar – Gids 2021 - herplaatsen? 

□ Ja (s.v.p. wel hieronder of digitaal uw gegevens invullen) 

□ Nee, ik wil enkele aanpassingen op mijn vermelding doorvoeren 

□ Nee, ik vul het formulier helemaal (opnieuw) in 
 
U kunt uw wensen middels dit formulier doorgeven door dit ingevulde formulier (gratis) per post aan  

ons te retourneren, of te mailen naar traffic@dock35media.nl of door het digitaal in te vullen via 

www.dock35media.nl/gids. Graag ontvangen we uw wensen vóór 1 juli 2021. 

 
Dit formulier (gratis) per post retourneren? Dock35 Media, o.v.v. HISWA-RECRON Gids 2022, 
Antwoordnummer 142, 7000 VB DOETINCHEM. 
 

Adresgegevens: (ZIE TOELICHTING EN KOSTEN FORMULIER) 

Hier de gewenste volledige adresgegevens vermelden. Bij de rubrieken kunt u aangeven wat u 

opgenomen wilt hebben. 

 

Bedrijfsnaam  : 

Vestigingsplaats : 

Telefoonnummer : 

Contactpersoon : 

Straatadres + postcode : 

Postbus + postcode  : 

Faxnummer  : 

E-mail adres  : 

Internetpagina : 

 

   

□ Ja, ik wil graag een HISWA-RECRON Gids 2022 ontvangen. 
(Als uw investering minder dan € 250,- bedraagt, zijn de kosten voor een gids € 10,-.) 

 

   

U kunt de attentiewaarde van uw vermelding(en) verhogen 

door: (ZIE TOELICHTING IN DIT DOCUMENT)   

• Het plaatsen van uw logo. 

• Het vetdrukken van (gedeelten van uw) vermelding. 

• Gebruik te maken van aanvullende tekstregels. 

• Uw bedrijf op te nemen in meer dan 4 rubrieken. 

 

Dit formulier is ingevuld door: 

Firmanaam/Naam :  

E-mail  : 

Datum : 

Handtekening  : 



LET OP! Elke aangekruiste ‘Ja’ kost € 30,00 en elk logo kost € 60,00. 
Zie de toelichtingspagina voor meer informatie over het invullen van het formulier. 
 

 Eerste Rubriek:   (Vul hier de rubrieksnaam in) 

 

Standaard adresvermelding:   vet afdrukken? Kosten 

Bedrijfsnaam   □ Ja  □ nee [           ] 

Vestigingsplaats   □ Ja  □ nee [           ] 

Telefoonnummer   □ Ja  □ nee [           ] 

Contactpersoon   □ Ja  □ nee [           ] 
      

U kunt uw standaard vermelding 
uitbreiden met de onderstaande items 

toevoegen aan  
standaardvermelding? vet afdrukken? 

 

Straatnaam + postcode □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Postbus + postcode □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Faxnummer □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

E-mailadres □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Internetpagina □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Afbeelden van uw logo? □ Ja  □ nee   [           ] 

 

Tekstregels: (de eerste 50 posities zijn gratis): SVP IN BLOKLETTERS INVULLEN 
(hier geen e-mailadres of internetsite melden) 

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 25 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 50 
Extra tekstregels (per 50 posities) (hier geen e-mailadres of internetsite melden) : 
 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  75 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│100 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│125 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│150      
 

 Rubriek:   (Vul hier de rubrieksnaam in) 
 

□ Idem als Eerste Rubriek 
 

Standaard adresvermelding:   vet afdrukken? Kosten 

Bedrijfsnaam   □ Ja  □ nee [           ] 

Vestigingsplaats   □ Ja  □ nee [           ] 

Telefoonnummer   □ Ja  □ nee [           ] 

Contactpersoon   □ Ja  □ nee [           ] 
      

U kunt uw standaard vermelding 
uitbreiden met de onderstaande items 

toevoegen aan  
standaardvermelding? vet afdrukken? 

 

Straatnaam + postcode □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Postbus + postcode □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Faxnummer □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

E-mailadres □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Internetpagina □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Afbeelden van uw logo? □ Ja  □ nee   [           ] 

 

Tekstregels: (de eerste 50 posities zijn gratis): SVP IN BLOKLETTERS INVULLEN 
(hier geen e-mailadres of internetsite melden) 

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 25 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 50 
Extra tekstregels (per 50 posities) (hier geen e-mailadres of internetsite melden) : 
 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  75 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│100 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│125 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│150 



Zie de toelichtingspagina voor meer informatie over het invullen van het formulier. 
 

 Rubriek:   (Vul hier de rubrieksnaam in) 
 

□ Idem als Eerste Rubriek 
 

Standaard adresvermelding:   vet afdrukken? Kosten 

Bedrijfsnaam   □ Ja  □ nee [           ] 

Vestigingsplaats   □ Ja  □ nee [           ] 

Telefoonnummer   □ Ja  □ nee [           ] 

Contactpersoon   □ Ja  □ nee [           ] 

U kunt uw standaard vermelding 
uitbreiden met de onderstaande items 

toevoegen aan  
standaardvermelding? vet afdrukken? 

 

Straatnaam + postcode □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Postbus + postcode □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Faxnummer □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

E-mailadres □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Internetpagina □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Afbeelden van uw logo? □ Ja  □ nee   [           ] 

 

Tekstregels: (de eerste 50 posities zijn gratis): SVP IN BLOKLETTERS INVULLEN 
(hier geen e-mailadres of internetsite melden) 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 25 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 50 
Extra tekstregels (per 50 posities) (hier geen e-mailadres of internetsite melden) : 
 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  75 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│100 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│125 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│150      
 

 Rubriek:   (Vul hier de rubrieksnaam in) 
 

□ Idem als Eerste Rubriek 
 

Standaard adresvermelding:   vet afdrukken? Kosten 

Bedrijfsnaam   □ Ja  □ nee [           ] 

Vestigingsplaats   □ Ja  □ nee [           ] 

Telefoonnummer   □ Ja  □ nee [           ] 

Contactpersoon   □ Ja  □ nee [           ] 

U kunt uw standaard vermelding 
uitbreiden met de onderstaande items 

toevoegen aan  
standaardvermelding? vet afdrukken? 

 

Straatnaam + postcode □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Postbus + postcode □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Faxnummer □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

E-mailadres □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Internetpagina □ Ja  □ nee □ Ja  □ nee [           ] 

Afbeelden van uw logo? □ Ja  □ nee   [           ] 

 

Tekstregels: (de eerste 50 posities zijn gratis): SVP IN BLOKLETTERS INVULLEN 
(hier geen e-mailadres of internetsite melden) 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 25 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 50 
Extra tekstregels (per 50 posities) (hier geen e-mailadres of internetsite melden): 
 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│  75 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│100 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│125 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│150 

Zie de toelichtingspagina voor meer informatie over het invullen van het formulier. 



Toelichting en kosten 
 
 
Leest u deze pagina eerst rustig door en houd het bij het invullen van het formulier bij de hand. Voor vragen 
over het formulier kunt u altijd bellen met Dock35 Media, Martijn Penning, tel. 0314-355 826. 

 
■ Kies uw rubrieken uit de rubriekenlijst. Deze staan achter in het inschrijfformulier. 
 
 
TOELICHTING: Gratis adresvermelding 

Voor maximaal vier rubrieken kunt u gratis uw bedrijfsnaam, uw vestigingsplaats, uw telefoonnummer en de 
naam van de contactpersoon bij uw bedrijf vermelden. 
 
 
TOELICHTING: Uitbreiding adresgegevens 

U kunt de gratis adresgegevens per rubriek naar wens uitbreiden met de vermelding van uw ‘straatnaam + 
postcode’, ‘postbus + postcode’, uw ‘faxnummer’, uw ‘Internetadres’ en/of uw ‘e-mail adres’. Hierdoor informeert 
u de lezer nog beter over uw bereikbaarheid. Aan deze vermeldingen zijn kosten verbonden. 
■ Elke regel extra kost € 30,00 per vermelding. 
U kunt per rubriek aangeven welke uitbreiding u bij die specifieke rubriek wenst. 
 
 
TOELICHTING: Tekstregels 

U kunt in de HISWA-RECRON Gids gratis tekstregels laten opnemen. Per vermelding per rubriek kunt u in 50 
posities uw activiteiten omschrijven (let op: ook de spaties en elk leesteken [zoals letters, cijfers, punten, 
komma’s] tellen als een positie). Natuurlijk kunt u ook uw tekstregels uitbreiden, zodat u meer over uw bedrijf en 
producten kunt vertellen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De kosten worden berekend per blok van 50 
posities. In de tekstregels mogen geen internet- of e-mailadressen vermeld worden. Indien dit wel gebeurt, 
wordt dit tegen het tarief van € 30,00 (zie Toelichting: Uitbreiding adresgegevens) in rekening gebracht. 
■ Elk volgend blok kost € 30,00. 
U kunt per rubriek andere tekstregels opnemen en aangeven of u uitbreiding wenst. 
 
 
TOELICHTING: Logo 

Voor uw herkenbaarheid, attentiewaarde en naamsbekendheid is de afbeelding van uw logo zeker aan te 
bevelen. 
■ Het plaatsen van uw logo kost € 60,00 per vermelding. 
U kunt bij elke rubriek aangeven of u uw logo in deze specifieke rubriek wilt plaatsen. Indien u een logo wilt 
plaatsen, levert u deze dan digitaal aan via: traffic@dock35media.nl (300 dpi als jpeg of eps). 
 
 

TOELICHTING: Vet drukken 

Adresregels en tekstregels kunnen vet worden afgedrukt, dit verhoogt natuurlijk de attentiewaarde van uw 
vermelding. 
■ De kosten voor het vet afdrukken van de tekstbedragen € 30,00 per regel per vermelding (tekstregels gelden 
als 1 regel). 
U kunt bij elke rubriek aangeven wat u vet wilt afdrukken. 
 
 
TOELICHTING: Extra rubrieken 

Natuurlijk kunt u in meer dan de vier gratis rubrieken uw vermeldingen plaatsen. 
■ Elke extra rubriek kost € 30,00. 
 
 
Achter in het formulier vindt u het overzicht met de verschillende rubrieken. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Drie voorbeelden 
Van mogelijke vermelding in de rubriek Vakbladen en -literatuur 

 
Dit is een GRATIS vermelding  

  
Vakbladen en -literatuur 

 

 

Dock35 Media 
DOETINCHEM 
tel. 0314 – 355 826 
Contactpersoon: Martijn Penning 
Advertentie-acquisitie voor de HISWA-RECRON 
Gids  
 
 

Een soortgelijke vermelding kunt u gratis in 
maximaal 4 rubrieken plaatsen. Kosten voor meer 
rubrieken bedragen € 30,00 per extra rubriek. 
 

→ Dit zijn 43 posities. Omdat dit minder dan 50 
posities zijn, is de vermelding gratis. 

  
Dit is een GEEN gratis vermelding  

  
Vakbladen en -literatuur 

 

 

 
Dock35 Media 
Postbus 68 
7000 AB DOETINCHEM 
tel. 0314 – 355 826 
Contactpersoon: Martijn Penning 
E-mail: martijn@dock35media.nl 
Advertentie-acquisitie voor Recreactie, de 
HISWA-RECRON Gids en www.hiswarecron.nl  

Plaatsen van een logo   € 60,00 
 
Vermelding van: 
Postbusnummer   € 30,00 
 
 
E-mail     € 30,00 
 
Extra tekstregels 
De eerste 50 posities zijn gratis. In totaal 
staan hier 71 posities. Er is 1 extra  
blok van 50 posities aangebroken.  
De kosten zijn dus:    € 30,00 
 
 

  
Dit is een GEEN gratis vermelding  

  
Vakbladen en -literatuur 

 

 

 
 
 
 
 

Dock35 Media 
Mercuriusstraat 35 
7006 RK  DOETINCHEM 
Postbus 68 
7000 AB DOETINCHEM 
tel. 0314 – 355 826 
Contactpersoon: Martijn Penning 
E-mail: martijn@dock35media.nl 
Internet: www.dock35media.nl 
Advertentie-acquisitie voor de HISWA-RECRON 
Gids 
 
 

 
 
 
Plaatsen van een logo   € 60,00 
 
 
 
Vermelding van: 
Straat adres    € 30,00 
Postbusnummer   € 30,00 
E-mail     € 30,00 
Internet     € 30,00 
1 keer iets vet gedrukt   € 30,00 
 
 

 



Rubrieken   
(Kiest u alleen die rubrieksnamen uit die uw producten/diensten omschrijven) 
 
 A 
Aannemers 
Aansluitkasten en -palen 
Accountants 
Advertentie-adviezen 
Advertentie-exploitatie (kies Vakbladen) 
Adviesbureaus 
Advocaten 
Affichering (kies Belettering en  Affichering) 
Afrastering 
Afvalbakken 
Afvalcontainers (kies Afvalbakken) 
Afvalvervoer (kies Afvalverwerking en -
zuivering) 
Afvalverwerking en -zuivering 
Afvalwagens (kies Afvalverwerking en -
zuivering) 
Afvalwaterbehandeling (kies Waterzuivering en 
-behandeling) 
Afwasmachines (kies Keukenapparatuur) 
Airconditioning 
Alarminstallaties (kies 
Inbraakbeveiligingsapparatuur) 
Amusementenbureaus 
Ansichtkaarten 
Antennes (kies Antennesystemen) 
Anti-slipvloeren 
Antennesystemen 
Architecten - Bouw 
Architecten - Groenvoorziening 
Artiestenmanagement 
Asfalt (kies Bestrating) 
Assurantieën (kies Verzekeringen) 
Attractieverhuur 
Audio-visuele apparatuur 
Auteursrechten 
Automatisering 
 
 B 
Baden (kies Sanitaire voorzieningen) 
Banken (kies Meubilair) 
Bedden (kies Slaapkamer Meubilair) 
Bedrijfs- en Milieuhygiëne 
Bedrijfskleding 
Bedrijfsmeubelen (kies Kantoor- en 
Bedrijfsmeubelen) 
Bedrijfsplannen 
Bedrijfstaxaties 
Beheersystemen 
Belastingadviseurs 
Bemiddeling bij aan- en verkoop 
Beplantingen 
Beregeningstechniek 
Bergingen 
Bestek (kies Huishoudelijke artikelen) 
Bestrating 
Betaalsystemen 
Betegeling (kies Sanitaire voorzieningen 
Beurzen 
Beveiliging (kies Inbraakbeveiligingsapparatuur) 
Bewegwijzering 
Bidets (kies Sanitaire voorzieningen) 
Binnenhuisarchitectuur  
Bloembakken (kies Park- en Straatmeubilair) 
Blokhutten 
Bodemsanering (kies Grond- en Bodemwerken) 
Boilers (kies Warmwaterinstallaties) 
Bomen (kies Beplantingen) 
Bouwbedrijf -Conventionele bouw 
Bouwbedrijf – Prefab bouw 

Bouwmanagement 
Brandblusapparaten (kies Brandpreventie) 
Branddeuren (kies Brandpreventie) 
Brandpreventie 
Bubbelbaden (kies Whirlpools) 
Buitenreclame 
Buitenverlichting 
Bungalows & Chalets 
 
 C 
Callcenter 
Caravans 
Catering en Kantinebeheer 
Centrale- en schotelantennes (kies 
Antennesystemen) 
Centrifuges (kies Wasapparatuur) 
Conceptontwikkeling 
Communicatie-advies (kies Marketing- en PR-
advies) 
Communicatiesystemen 
Compost (kies Groenvoorziening) 
Computers en Computerbenodigdheden 
Computersoftware (kies Software) 
Containerverhuur 
 
 D 
Dameshygiëne (kies Sanitaire producten) 
Dekbedden (kies Slaapkamer Meubilair) 
Dekens (kies Slaapkamer Meubilair) 
Desinfectie 
Deuren 
Diepvriezers (kies Keuken Apparatuur) 
Disposables 
Documentoplossingen 
Doseertechnieken 
Douche-automaten 
Douche-cabines (kies Sanitaire voorzieningen) 
Douches (kies Sanitaire voorzieningen) 
Draaideuren (kies Deuren) 
Drainage (kies Grond- en Bodem Werken 
Drinkwaterpompinstallaties 
Droogapparatuur (kies Was Apparatuur) 
Drukkerijen 
Dubbele beglazing (kies Isolatie) 
 
 E 
Electrische verwarming (Kies Verwarming) 
Elektrotechniek (installatie) 
Elektrotechnische artikelen 
Energiebeheer 
Entertainment (kies Recreatiewerk) 
Exploitatie advies 
 
 F 
Fietsenstallingen (kies Rijwielhekken) 
Fietsparkeervoorziening 
Fietsenverhuur 
Filterinstallaties 
Fonteinen (kies Groenvoorziening) 
Fotografie 
Frites 
Fusies en Overnames (kies Makelaars o.g.) 
 
 G 
Gaas (kies Hek- en Rasterwerken) 
Garderobekasten (kies Lockers) 
Gasflessenopslag 
Gasverwarming (kies Verwarming) 
Gasvoorziening 
Gazonmaaiers (kies Tuin- en Parkmachines 



Gehandicaptenmeubilair 
Geijsers (kies Warmwater installaties) 
Geldverwerking 
Geluidsinstallaties (kies Audio Visuele 
apparatuur) 
Gewasbescherming 
Glas (kies Huishoudelijke artikelen) 
Glaswerk 
Goederenvervoer 
Grafisch Vormgeving 
Groenvoorziening 
Groepsaccomodaties 
Grond- en Bodemwerken 
Grondontginning (kies Grond- en 
Bodemwerken) 
Grondverbetering (kies Grond- en 
Bodemwerken) 
 
 H 
Haalbaarheidsonderzoek 
Haarden (open) (kies Verwarming) 
Haardrogers (kies Hand- en haardrogers) 
Hand- en Haardrogers 
Handdoeken (kies Huishoudtextiel) 
Hang- en Sluitwerk 
Havenvoorzieningen 
Hek- en Rasterwerken 
Horeca-apparatuur 
Horecabenodigdheden - Food 
Horecabenodigdheden - Non food 
Horeca-exploitatieadvies 
Horecakleding (Kies bedrijfskleding) 
Horecameubilair 
Houtbouwsystemen 
Houtketels 
Houtversnipperaars 
Huishoudelijke apparaten 
Huishoudelijke artikelen 
Huishoudtextiel 
Hygiene 
Hypotheken 
 
 I 
IJsproducten 
Inbraakbeveiligingsapparatuur 
Infrastructuur 
Inrichting groepsverblijven (kies 
Projectinrichting) 
Installatietechniek 
Interieurarchitectuur (kies 
BinnenHuisarchitectuur) 
Interieurbouw (kies Project-Inrichting) 
Intermediair 
Internet toepassingen 
 
 J 
Jalouzieën (kies Zonweringen) 
Juridisch advies 
 
 K 
Kachels (kies Verwarming) 
Kampeerhuisjes 
Kano’s (kies boten) 
Kantine beheer (kies Catering en 
Kantinebeheer) 
Kantoor- en Bedrijfsmeubelen 
Kantoorapparatuur 
Kantoorbenodigdheden 
Kasten (kies Meubilair) 
Keukenapparatuur 
Keukenbenodigdheden (kies Huishoudelijke 
artikelen) 
Keukens  
Kinderopvang 
Kleurconsulenten (kies Binnenhuisarchitectuur) 

Klimaatbeheersing 
Klimaattechniek 
Koeling 
Koelkasten (kies Keukenapparatuur) 
Koffie/koffiezetapparatuur 
Kranen (kies Sanitaire voorzieningen) 
Kunstgras 
Kwaliteit 
 
 L 
Lampen 
Landkaarten (kies Plattegronden) 
Lavets (kies Sanitaire voorzieningen) 
Legionella 
Leidingen 
Levensmiddelen (kies winkelartikelen) 
Lichtmasten (kies Buitenverlichting) 
Lijm- en voegsystemen 
Linnengoed (kies Slaapkamermeubilair) 
Linnenverhuur 
Lockers 
Luchtbehandeling 
 
 M 
Magnetrons (kies Keukenapparatuur) 
Makelaars o.g. 
Managementadvies 
Marketing- en PR-advies 
Marktonderzoek 
Matrassen (kies Slaapkamermeubilair) 
Meubilair 
Midgetgolf 
Milieu 
Milieu-advies (kies Bedrijfs- en Milieuhygiëne) 
Muntautomaten 
Muziek 
Muziekautomaten (kies Amusementautomaten) 
 
 N 
Notarissen 
 
 O 
Ongediertebestrijding 
Ontvangstsystemen (kies Antennesystemen) 
Opleidingen 
Organisatie-advies 
Ovens (kies Keukenapparatuur) 
Overkappingen 
 
 P 
Parasols 
Park- en Straatmeubilair 
Parkeersystemen 
Parkeervoorzieningen 
Parkmachines (kies Tuin- en Parkmachines) 
Payrolling 
Personeel 
Personenvervoer 
Planchets (kies Sanitaire voorzieningen) 
Plattegronden 
Porselein (kies Huishoudelijke artikelen) 
PR en voorlichting (Marketing- en PR-advies) 
Prefabbouw (kies bouwbedrijf) 
Printers (kies Computers en 
Computerbenodigdheden) 
Projectinrichting 
Projectmeubilair (kies Meubilair) 
Projectontwikkeling 
Promotie artikelen 
 
 R 
Radio’s (kies Audio-visuele apparatuur) 
Rechtsbijstand (kies Advocaten) 
Reclame 
Reclame-artikelen 



Recreatietenten (kies Overkappingen) 
Recreatiewerk 
Regenwateropvangsystemen 
Reinigingsapparatuur (kies 
Schoonmaakapparatuur) 
Rijwielhekken 
Rioleringen 
Rubbertegels 
 
 S 
Sanitair (installatie) 
Sanitaire artikelen 
Sanitaire cabines (kies Sanitaire voorzieningen) 
Sanitaire techniek 
Sanitaire voorzieningen 
Satellietsystemen (kies Antennesystemen) 
Sauna’s, Solaria, Zonnebanken 
Scheidingswanden (kies Sanitaire 
voorzieningen) 
Schoonmaakapparatuur 
Schoonmaakartikelen 
Schoonmaakdiensten 
Schuifdeuren en –wanden (kies Deuren) 
Servetten (kies Huishoudelijke artikelen) 
Serviezen (kies Huishoudelijke artikelen) 
Sierbestratingen (kies Bestratingen) 
Skelters 
Slaapkamermeubilair 
Slagbomen 
Sleutels (kies Hang- en Sluitwerk) 
Sloten (kies Hang- en Sluitwerk) 
Snacks 
Software 
Solaria (kies Sauna’s, Solaria, Zonnebanken) 
Speellandschap 
Speeltoestellen 
Spelartikelen (kies Sport- en Spelartikelen) 
Spelvoorzieningen (kies Sport- en  
Spelvoorzieningen) 
Sport- en Spelartikelen 
Sport- en Spelorganisatiebureaus 
Sport- en Spelvoorzieningen 
Sporttoestellen 
Stacaravans (kies Caravans) 
Stapelbedden (kies Slaapkamermeubilair) 
Steigers (kies Havenvoorzieningen) 
Stoelen (kies Meubilair) 
Stofzuigers (kies Schoonmaakartikelen) 
Stoomcabines 
Straatmeubilair (kies Park- en Straatmeubiliar) 
Strijkinrichtingen (kies Wasapparatuur) 
Subsidieadvies 
Systeembouw 
 
 T 
Tafellakens (kies Huishoudelijke artikelen) 
Tafels (kies Meubilair) 
Tapijten (kies Woningtextiel) 
Taxaties (kies Makelaars) 
Technische adviesbureaus 
Tennisbanen 
Terrasmeubilair 
Terras- en Windschermen 
Terreininrichting 
Terreinverzorging 
Terreinwagens 
Textiel (kies Huishoudtextiel) 
Textielverzorging 
Thee/Koffie 
Theedoeken (kies Huishoudtextiel) 
Tochtdeuren (kies Deuren) 
Toegangscontrolesystemen 
Toeristische magazines 
Toiletartikelen (kies Sanitaire artikelen) 
Toiletgebouwen (kies Sanitaire Voorzieningen) 

Toilethygiëne (kies Schoonmaakartikelen) 
Toiletten (kies Sanitaire Voorzieningen) 
Tractoren 
Trekkershutten 
Tuin- en landschaparchitectuur (kies 
Groenvoorziening) 
Tuin- en parkmachines 
Tuin- en Parkvijvers 
Tuinstoelen en -tafels (kies Terrasmeubilair) 
 
 U 
Uitgeverijen 
Uitzendbureaus 
 
 V 
Vaatwasmachines (kies Keukenapparatuur) 
Vakbladen en -literatuur 
Valdempende ondergronden 
Vastgoedbeheer 
Ventilatie 
Verf en -benodigdheden 
Verhuurbedrijven 
Verkeersborden (kies Terreininrichting) 
Verlichting 
Verwarming 
Verwarming (electrisch) 
Verwarming (installatietechniek) 
Verzekeringen 
Video’s 
Vijvers (kies Groenvoorziening) 
Vlaggen 
Vloerbedekking (kies Woningtextiel) 
Vloeren 
Vloerverwarming (kies Verwarming) 
Vlonder (kies Havenvoorzieningen) 
Vuilnisafvoer (kies Afvalverwerking en -
zuivering) 
 
 W 
Wandel- en Fietsroutes 
Warmwaterinstallatie 
Wasapparatuur 
Wasmachines (kies Wasapparatuur) 
Wasserettes (kies Wasapparatuur) 
Wastafels (kies Sanitaire voorzieningen) 
Waterbehandeling (kies Waterzuivering en -
behandeling) 
Waterglijbanen 
Waterpompen 
Watersportvoorzieningen 
Waterzuivering en –behandeling 
Website & Marketing 
Weerbericht 
Wegenbouw 
Wegwerpartikelen (kies Disposables) 
Whirlpools 
Winkelartikelen - food/non-food 
Winkelinrichting 
Woninginrichting (kies Projectinrichting) 
Woningtextiel 
 
 Z 
Zeepautomaten (kies Sanitaire artikelen) 
Zoetwaren en ijs 
Zonnebanken (kies Sauna’s, Solaria, 
Zonnebanken) 
Zonne-energie 
Zonwering 
Zwembadattracties 
Zwembaden 
Zwembaden – Aanleg 
Zwembadhygiëne 
Zwembadvoorzieningen 


