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Zoveel voordeel is bijna oneerlijke concurrentie
Het gaat goed met Bedrijvenpark H2O. Alleen al de
laatste twee jaar hebben maar liefst meer dan
30 nieuwe bedrijven zich er gevestigd. Overtuigd
als zij zijn door de gunstige logistieke ligging vlakbij
Zwolle tussen de A28 en de A50, de ruime keuze aan
kavels en de vaak prachtige zichtlocaties.

Natuurlijk is het niet alleen te
danken aan de locatie,
maar sinds wij hier zijn
gevestigd is onze omzet wel
fors gestegen.

Maar het gaat ook zo goed met Bedrijvenpark H2O vanwege
CoVer, de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement
Bedrijvenpark Hattemerbroek. Waar ieder bedrijf op het
bedrijvenpark automatisch lid van wordt. En daarmee verzekerd
is van optimaal parkmanagement. Kortom, van een in alle
opzichten schoon en veilig, representatief en perfect
opererend bedrijvenpark. Waar het hele jaar door goed
toeven is. En prima werken.

Basispakket voordelen

Pluspakket voordelen

Bij het automatische lidmaatschap van het Bedrijvenpark
H2O hoort automatisch een basispakket aan voordelen, en
wel:

Daarbovenop biedt het Bedrijvenpark H2O de mogelijkheid
om, al naar gelang uw behoefte, te kiezen uit een pluspakket
aan voordelen, en wel:

• Collectieve beveiliging (terrein surveillance en cameratoezicht openbare weg)
• Collectieve afvalinzameling (de kosten daarvan worden
direct doorbelast aan de gebruiker)
• Collectief terreinonderhoud (onderhoud van de hagen aan
de voorzijde van de private kavels)
• AED´s
• Informatieborden langs toegangswegen
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Abonnement glasvezel
Alarmopvolging en eigen camera´s
Energie inkoop
BHV opleidingen en trainingen / Keuring blusmiddelen
Verzekeringen (via Interpolis)
Plaagdierbestrijding
Winterdienst
Glasbewassing

Parkmanagement H2O Bedrijvenpark zorgt in samenspraak met de er
gevestigde bedrijven voor het behoud van
de kwaliteit van het bedrijventerrein. Daardoor
zijn en blijven ondernemers verzekerd van een
representatieve en veilige werkomgeving, een optimaal
ondernemers- en vestigingsklimaat, waardevast vastgoed,
financieel voordeel door collectieve inkoop en goede
voorzieningen.
Parkmanagement H2O Bedrijvenpark is in dat alles de spil,
de ontzorger en de aanjager van en voor betrokken ondernemers en regelt namens hen alles wat ten goede komt aan
het algemeen belang.

Kostenplaatje
U bent ondernemer. Niet meer dan normaal dus dat u heel benieuwd bent naar het kostenplaatje
van al dit voordeel.
Om te beginnen het basispakket. De kosten daarvoor zijn inbegrepen in uw jaarlijkse
contributie. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw uw kavelgrootte. Met de opmerking
daarbij dat de hoogte van de contributie jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering
wordt vastgesteld door de leden, door u dus.
Naast uw jaarlijkse contributie betaalt u bij aankoop van uw kavel eenmalig een
instapbijdrage van € 1 per m2 aan CoVer, de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement
Bedrijvenpark Hattemerbroek.
Waar het gaat om de voordelen van het pluspakket, de kosten daarvan worden
bepaald door welke diensten uit het pakket u afneemt.
Benieuwd naar de actuele contributie? Neem dan contact op met
de parkmanager.

Het cameratoezicht, de collectieve
beveiliging…
Wij laten onze apparatuur hier
gewoon buiten staan.

De centrale ligging én de
uitstekende bereikbaarheid,
die waren en zijn voor ons
doorslaggevend.

Meer informatie?
Bel parkmanager Jankees Klapwijk rechtstreeks op
06 - 28641376 (kantoor 074 - 2505563) of stuur een mail naar
j.klapwijk@klapwijkparkmanagement.
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