&
Tarieven & formaten

2020

Gemert

JAN EN JAN MEDIA

€ 47,00

€ 37,00

Gemerts Nieuwsblad

Weekblad de Brug

€ 41,00

€ 33,00

Gemerts Nieuwsblad

Weekblad de Brug

€ 36,00

€ 29,00

Gemerts Nieuwsblad

Weekblad de Brug

€ 31,00

€ 25,00

Gemerts Nieuwsblad

Weekblad de Brug

€ 26,00

€ 21,00

Gemerts Nieuwsblad

Weekblad de Brug

1/32 pagina

€ 23,00

€ 19,00

advertentievakken

Gemerts Nieuwsblad

Weekblad de Brug

PRIJS BIJ 40-52 PLAATSINGEN

1/32 pagina

advertentievakken

PRIJS BIJ 27-39 PLAATSINGEN

1/32 pagina

advertentievakken

PRIJS BIJ 13-26 PLAATSINGEN

1/32 pagina

advertentievakken

PRIJS BIJ 7-12 PLAATSINGEN

1/32 pagina

advertentievakken

PRIJS BIJ 2-6 PLAATSINGEN

1/32 pagina

advertentievakken

PRIJS BIJ 1 PLAATSING

€ 35,00

€ 43,00

1/16 pagina

€ 39,00

€ 48,00

1/16 pagina

€ 46,00

€ 58,00

1/16 pagina

€ 57,00

€ 70,00

1/16 pagina

€ 65,00

€ 80,00

1/16 pagina

€ 72,00

€ 93,00

1/16 pagina

€ 50,00

€ 63,00

3/32 pagina

€ 58,00

€ 71,00

3/32 pagina

€ 69,00

€ 88,00

3/32 pagina

€ 82,00

€ 104,00

3/32 pagina

€ 96,00

€ 123,00

3/32 pagina

€ 109,00

€ 138,00

3/32 pagina

€ 69,00

€ 85,00

1/8 pagina

€ 76,00

€ 95,00

1/8 pagina

€ 91,00

€ 116,00

1/8 pagina

€ 111,00

€ 139,00

1/8 pagina

€ 126,00

€ 161,00

1/8 pagina

€ 145,00

€ 183,00

1/8 pagina

€ 100,00

€ 126,00

3/16 pagina

€ 113,00

€ 142,00

3/16 pagina

€ 139,00

€ 173,00

3/16 pagina

€ 165,00

€ 209,00

3/16 pagina

€ 192,00

€ 242,00

3/16 pagina

€ 217,00

€ 275,00

3/16 pagina

ONDERSTAANDE PRIJZEN GELDEN TOT EN MET DECEMBER 2020 EN ZIJN INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW

€ 116,00

€ 146,00

1/4 pagina

€ 136,00

€ 168,00

1/4 pagina

€ 168,00

€ 210,00

1/4 pagina

€ 202,00

€ 256,00

1/4 pagina

€ 236,00

€ 300,00

1/4 pagina

€ 270,00

€ 340,00

1/4 pagina

€ 174,00

€ 221,00

3/8 pagina

€ 200,00

€ 250,00

3/8 pagina

€ 250,00

€ 315,00

3/8 pagina

€ 302,00

€ 385,00

3/8 pagina

€ 353,00

€ 453,00

3/8 pagina

€ 408,00

€ 516,00

3/8 pagina

€ 232,00

€ 292,00

1/2 pagina

€ 270,00

€ 336,00

1/2 pagina

€ 336,00

€ 420,00

1/2 pagina

€ 400,00

€ 510,00

1/2 pagina

€ 472,00

€ 600,00

1/2 pagina

€ 540,00

€ 680,00

1/2 pagina

€ 345,00

€ 438,00

3/4 pagina

€ 400,00

€ 504,00

3/4 pagina

€ 440,00

€ 625,00

3/4 pagina

€ 592,00

€ 760,00

3/4 pagina

€ 708,00

€ 890,00

3/4 pagina

€ 810,00

€ 1.020,00

3/4 pagina

€ 464,00

€ 587,00

1/1 pagina

€ 530,00

€ 670,00

1/1 pagina

€ 597,00

€ 760,00

1/1 pagina

€ 738,00

€ 942,00

1/1 pagina

€ 880,00

€ 1.114,00

1/1 pagina

€ 1.020,00

€ 1.300,00

1/1 pagina

€ 805,00

€ 1.020,00

spread

€ 920,00

€ 1.160,00

spread

€ 1.055,00

€ 1.335,00

spread

€ 1.195,00

€ 1.515,00

spread

€ 1.475,00

€ 1.850,00

spread

€ 1.750,00

€ 2.210,00

spread

€ 140,00

Weekblad de Brug

€ 125,00

Weekblad de Brug

€ 112,00

Weekblad de Brug

€ 98,00

Weekblad de Brug

€ 85,00

Weekblad de Brug

€ 97,00

€ 78,00

Gemerts Nieuwsblad

Weekblad de Brug

1 kolom 50

VOORPAGINA - PRIJS BIJ 40-52 PLAATSINGEN

€ 104,00

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

VOORPAGINA - PRIJS BIJ 27-39 PLAATSINGEN

€ 120,00

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

VOORPAGINA - PRIJS BIJ 13-26 PLAATSINGEN

€ 140,00

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

VOORPAGINA - PRIJS BIJ 7-12 PLAATSINGEN

€ 157,00

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

VOORPAGINA - PRIJS BIJ 2-6 PLAATSINGEN

€ 175,00

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

VOORPAGINA - PRIJS BIJ 1 PLAATSING

€ 124,00

€ 156,00

1 kolom 100

€ 138,00

€ 172,00

1 kolom 100

€ 166,00

€ 207,00

1 kolom 100

€ 194,00

€ 245,00

1 kolom 100

€ 220,00

€ 279,00

1 kolom 100

€ 250,00

€ 312,00

1 kolom 100

€ 124,00

€ 156,00

2 kolom 50

€ 138,00

€ 172,00

2 kolom 50

€ 166,00

€ 207,00

2 kolom 50

€ 194,00

€ 245,00

2 kolom 50

€ 220,00

€ 279,00

2 kolom 50

€ 250,00

€ 312,00

2 kolom 50

€ 248,00

€ 312,00

2 kolom 100

€ 276,00

€ 374,00

2 kolom 100

€ 332,00

€ 414,00

2 kolom 100

€ 388,00

€ 490,00

2 kolom 100

€ 440,00

€ 558,00

2 kolom 100

€ 500,00

€ 624,00

2 kolom 100
€ 87,00

€ 106,00

€ 76,00

€ 96,00

€ 68,00

€ 84,00

€ 60,00

€ 73,00

€ 52,00

€ 62,00

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

€ 48,00

€ 57,00

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 40-52 PLAATSINGEN

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 27-39 PLAATSINGEN

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 13-26 PLAATSINGEN

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 7-12 PLAATSINGEN

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 2-6 PLAATSINGEN

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 1 PLAATSING

ONDERSTAANDE PRIJZEN GELDEN TOT EN MET DECEMBER 2020 EN ZIJN INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW

€ 75,00

€ 94,00

1 kolom 100

€ 84,00

€ 104,00

1 kolom 100

€ 100,00

€ 124,00

1 kolom 100

€ 117,00

€ 147,00

1 kolom 100

€ 134,00

€ 168,00

1 kolom 100

€ 152,00

€ 190,00

1 kolom 100

€ 75,00

€ 94,00

2 kolom 50

€ 84,00

€ 104,00

2 kolom 50

€ 100,00

€ 124,00

2 kolom 50

€ 117,00

€ 147,00

2 kolom 50

€ 134,00

€ 168,00

2 kolom 50

€ 152,00

€ 190,00

2 kolom 50

€ 150,00

€ 188,00

2 kolom 100

€ 168,00

€ 208,00

2 kolom 100

€ 200,00

€ 248,00

2 kolom 100

€ 234,00

€ 294,00

2 kolom 100

€ 268,00

€ 336,00

2 kolom 100

€ 304,00

€ 380,00

2 kolom 100

Vakformaten



779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale



ACTIE

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor

van € 119,00................................................................voor

€ 89,–*

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

25367

Bij bestelling vermelden dat

3/8

Bij bestelling vermelden dat

(

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

3/8

/(723QX

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO

(HQSURIHVVLRQHHO

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

3/16

23 23

23 23

(

=20(5&2//(&7,

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

1/8

/(723QX

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

€ 89,–*

*inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

1/8

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

2/16

/(723QX

23 23

(

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

(

=20(5&2//(&7,
FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

3/32

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Bij bestelling vermelden dat

1/16

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

het om de ZOMERACTIE gaat

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

van €1.19900 voor:

1/16

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat
25367

het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

2/16 pagina liggend

253 x 45 mm

3/32 pagina staand

61 x 140 mm

1/16 pagina staand

61 x 92 mm

1/16 pagina liggend

125 x 45 mm

1/32 pagina liggend

61 x 45 mm

Spread

542 x 380 mm

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat

1/32

/(723QX

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

23 23
(

=20(5&2//(&7,
FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

779,—*

van €1.19900 voor:

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

van €1.19900 voor:

*inclusief BTW en installatie

het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

van €1.19900 voor:

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

*inclusief BTW en installatie

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

*inclusief BTW en installatie

het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat

779,—*

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

€ 78,–*

van € 119,00................................................................voor

€

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor



ACTIE

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

€ 78,–*

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat

779,—*

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 71,00 ..................................................................voor

€

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

van € 119,00................................................................voor

(HQDDQGHHOLQHONDDU



ACTIE

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

van € 104,00 ...............................................................voor

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

(HQDDQGHHOLQHONDDU

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

€ 78,–*

(

=20(5&2//(&7,

5DEREDQN3HHO1RRUG



ACTIE

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

van € 104,00 ...............................................................voor

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

(HQSURIHVVLRQHHO



€

Spread

/(723QX

23 23
HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

Remmers ETS B.V.

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

125 x 92 mm

(HQDDQGHHOLQHONDDU

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat

1/8 pagina liggend

(

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

*inclusief BTW en installatie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat

61 x 188 mm

=20(5&2//(&7,

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

/(723QX

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

1/8 pagina staand

5DEREDQN3HHO1RRUG

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

125 x 140 mm

Bij bestelling vermelden dat

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

van €1.19900 voor:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

€ 78,–*

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

ACTIE

3/16 pagina staand

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

253 x 92 mm

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

van € 71,00 ..................................................................voor

(HQSURIHVVLRQHHO

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 119,00................................................................voor

779,—*

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

23 23

(

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 104,00 ...............................................................voor

€

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

het om de ZOMERACTIE gaat

(HQDDQGHHOLQHONDDU



ACTIE

779,—*

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

5DEREDQN3HHO1RRUG

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

1/4 pagina liggend

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat

=20(5&2//(&7,

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

125 x 188 mm

EXTRA PER STUK

het om de ZOMERACTIE gaat

/(723QX

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

€

€ 89,–*

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 104,00 ...............................................................voor

5DEREDQN3HHO1RRUG

(HQDDQGHHOLQHONDDU

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

Bij bestelling vermelden dat

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

1/4 pagina staand

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

253 x 140 mm

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 71,00 ..................................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

23 23

(

=20(5&2//(&7,

3/8 pagina liggend

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

/(723QX

23 23
0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

Bij bestelling vermelden dat

ACTIE

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 71,00 ..................................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

25367

het om de ZOMERACTIE gaat

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK

het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

van €1.19900 voor:

ACTIE

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 71,00 ..................................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

ACTIE

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK

125 x 284 mm



0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

ACTIE

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

25367

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

3/8 pagina staand

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



25367

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

253 x 188 mm

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



25367

ACTIE

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



25367

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

1/2 pagina liggend

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

=20(5&2//(&7,

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

€ 78,–*

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat

Bij bestelling vermelden dat

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

€ 49,–*

van € 71,00 ..................................................................voor

23 23

(

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT
DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 119,00................................................................voor

/(723QX

=20(5&2//(&7,

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

/(723QX

Bij bestelling vermelden dat

125 x 380 mm

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

€ 78,–*

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

25367

Bij bestelling vermelden dat

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

€

van €1.19900 voor:

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

1/2 pagina staand



ACTIE

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

(HQSURIHVVLRQHHO

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

€ 78,–*

€

van €1.19900 voor:

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

25367

€

van €1.19900 voor:

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

25367

779,—*

25367

€

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



25367

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQDDQGHHOLQHONDDU

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

25367

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

5DEREDQN3HHO1RRUG

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

(

=20(5&2//(&7,

(HQDDQGHHOLQHONDDU

*Inclusief BTW en installatie

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

1/4

5DEREDQN3HHO1RRUG

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

253 x 284 mm

Bij bestelling vermelden dat

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

/(723QX

(

253 x 380 mm

3/4 pagina staand

het om de ZOMERACTIE gaat

23 23

=20(5&2//(&7,

1/1 pagina

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

5DEREDQN3HHO1RRUG

van €1.19900 voor:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

1/4

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

€ 89,–*

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Bij bestelling vermelden dat

Bij bestelling vermelden dat

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

Remmers ETS B.V.

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

/(723QX

(

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

Afmeting

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

(HQDDQGHHOLQHONDDU

ACTIE

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

€ 89,–*

5DEREDQN3HHO1RRUG

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 119,00................................................................voor

23 23

=20(5&2//(&7,

779,—*

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

*inclusief BTW en installatie

Bij bestelling vermelden dat

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat

23 23

=20(5&2//(&7,



ACTIE

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

/(723QX

23 23

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

Remmers ETS B.V.

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

van € 71,00 ..................................................................voor

Remmers ETS B.V.

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 104,00 ...............................................................voor

Remmers ETS B.V.

25367

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

(HQSURIHVVLRQHHO

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

25367

ACTIE

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

Vakformaat

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

25367

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(

=20(5&2//(&7,

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

25367

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

1/2

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

1/2

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

25367

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

3/4

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

1

/(723QX

23 23

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

IM-formaten 1 en 2 koloms (redactiepagina’s)
*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

van €1.19900 voor:

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

van €1.19900 voor:

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor

van € 119,00................................................................voor

€

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



van €1.19900 voor:

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

40 x 100 mm
83 x 50 mm

Gemerts Nieuwsblad
83 x 100 mm

Remmers ETS B.V.

Remmers ETS B.V.

25367

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

5DEREDQN3HHO1RRUG

ACTIE

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

Remmers ETS B.V.

25367

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

€

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

(HQDDQGHHOLQHONDDU

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

Afmeting
40 x 50 mm

HQ
2SGDPHVKHUHQ
NLQG

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

83x100mm

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

Bladspiegels
Spiegel

Afmeting

Bladspiegel pagina tabloid

283 x 415 mm

Bladspiegel spread

566 x 415 mm

Zetspiegel pagina tabloid

253 x 380 mm

Zetspiegel spread tabloid

542 x 380 mm

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

25367

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

83x50mm

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

25367

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

40x100mm

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

40x50mm

/(723QX

23 23

Gemerts Nieuwsblad
Gemerts Nieuwsblad

Weekblad de Brug
Gemerts Nieuwsblad

ONDERSTAANDE PRIJZEN GELDEN T/M DECEMBER 2020 EN ZIJN INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW
Formaten

1/16 pagina

1/8 pagina

1/4 pagina

1/2 pagina

1/1 pagina

Spread

PRIJS BIJ 1 PLAATSING,

€ 60,00

€ 115,00

€ 225,00

€ 350,00

€ 595,00

€ 1.050,00

PRIJS BIJ 2-6 PLAATSINGEN,

€ 55,00

€ 100,00

€ 195,00

€ 315,00

€ 550,00

€ 975,00

PRIJS BIJ 7-12 PLAATSINGEN,

€ 50,00

€ 85,00

€ 179,00

€ 280,00

€ 495,00

€ 900,00

PRIJS BIJ 13-18 PLAATSINGEN,

€ 45,00

€ 80,00

€ 155,00

€ 265,00

€ 46500

€ 875,00

PRIJS BIJ 19-24 PLAATSINGEN,

€ 40,00

€ 75,00

€ 145,00

€ 250,00

€ 450,00

€ 850,00

1
Gezondheid/zorg en welzijn

WEEK 4

Winter

WEEK 6

Carnaval/Valentijn

WEEK 8

Tuinidee

WEEK 10

Zorg en welzijn

WEEK 12

Mode & Lifestyle

WEEK 14

Pasen/voorjaar

WEEK 16

Rosmalen Avenue/mode

WEEK 18

Moederdag/bevrijding

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

ACTIE

van €1.19900 voor:

779,—*

€

*Inclusief BTW en installatie

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

van €1.19900 voor:

*
€ 49,–
*
€ 89,–

van € 71,00..................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*
€ 78,–

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT
DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 119,00................................................................voor

ACTIE

van €1.19900 voor:

*inclusief BTW en installatie

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*
€ 78,–

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

*
€ 49,–
*
€ 89,–

van € 71,00..................................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

ACTIE

van €1.19900 voor:

*inclusief BTW en installatie

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*
€ 78,–

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

*
€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

*
€ 89,–

van € 71,00..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

1/4

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00...............................................................voor

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳf, bestaat uit:

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bĳ bestelling vermelden dat

€

*Inclusief BTW en installatie

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 119,00................................................................voor

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00...............................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bĳ bestelling vermelden dat

1/4

door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳf, best
aat uit:

Remmers ETS B.V.

Remmers ETS B.V.

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

779,—*

€

*Inclusief BTW en installatie

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳf, best
aat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 104,00...............................................................voor

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

€

*Inclusief BTW en installatie

25367

WEEK 2

25367

Thema

25367

Weken

1/2

1/2

EXTRA PERSTUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00...............................................................voor

*
€ 78,–

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

*
€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

*
€ 89,–

van € 71,00..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bĳ bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

1/8

25367

THEMA’S

Bĳ bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

1/16

1/16

WEEK 20

WEEK 26

EK voetbal

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

ACTIE

van €1.19900 voor:

Vakantie

WEEK 34

Back to school

WEEK 36

Komfestival

WEEK 38

Culinair

WEEK 40

Woonmaand/dierendag

WEEK 42

779,—*

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

*
€ 78,–
*
€ 49,–
*
€ 89,–

van € 104,00...............................................................voor
van € 71,00..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

ACTIE

van €1.19900 voor:

*inclusief BTW en installatie

*
€ 49,–
*
€ 89,–

...............................................................
voor

van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bĳ bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

van €1.19900 voor:

*
€ 78,–

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

*
€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

*
€ 89,–

van € 104,00...............................................................voor

van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bĳ bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

779,—*

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 71,00..................................................................voor

€

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳf, bestaat uit:

Remmers ETS B.V.

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

ACTIE

*Inclusief BTW en installatie

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

*
€ 78,–

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT
DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 71,00..................................................................voor

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

Remmers ETS B.V.

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

779,—*

door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳ
f, bestaat uit:

EXTRAPER STUK
DRAADLOZE
RUIMTE DETECTIE
00

van € 104,

€

*Inclusief BTW en installatie

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

EXTRA PER STUK
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT
DRAADLOZE ROOKMELDER

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳf, best
aat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳf, bestaat uit:

25367

WEEK 28

€

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

*
€ 78,–

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

*
€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

*
€ 89,–

van € 104,00...............................................................voor
van € 71,00..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bĳ bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

25367

EK voetbal

25367

Beleef Kunst

WEEK 24

25367

WEEK 22

Bĳ bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

Vakformaat

Afmeting

Woonmaand/mode

1/1 pagina

205 x 275 mm

WEEK 44

Fietsen/verlichting/veiligheid

1/2 pagina staand

100 x 275 mm

WEEK 46

Zorg en welzijn

1/2 pagina liggend

205 x 135 mm

WEEK 48

Sinterklaas

1/4 pagina liggend

205 x 65 mm

1/4 pagina staand

100 x 135 mm

1/8 pagina

100 x 65 mm

1/16 pagina liggend

100 x 30 mm

1/16 pagina staand

48 x 65 mm

Spread

440 x 275 mm

WEEK 50

Kerst/vuurwerk

WEEK 52

Eindejaar/vuurwerk/wensen

Spread

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

ACTIE

van €1.19900 voor:

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma.Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

van €1.19900 voor:

door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00...............................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*
€ 78,–

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

*
€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

*
€ 89,–

van € 71,00..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Verschĳningsdag: woensdag
Oplage: 18.000
Aantal uitgaven: 24 x per jaar
Formaat: half Berliner
Verspreidingsgebied:
Heeseind, Kruisstraat, Rosmalen, Empel,
Groote Wielen, Hintham-Noord,
Hintham-Zuid, Maliskamp.
Deadline: maandag 16.00 uur

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00...............................................................voor

*
€ 78,–

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

*
€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

*
€ 89,–

van € 71,00..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bĳ bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

25367

25367

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

door een BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrĳf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen:Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

€

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

• Draadloosdus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelĳkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelĳkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bĳ bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

week:
13-27-39-50

Struinen op de Stippelberg. Breuken beleven. Lunchen
met zicht op een middeleeuws kasteel. Fietsen en
wandelen in het landelijke groen. De Lentemarkt, een
museum of een popfestival bezoeken. In Gemert-Bakel
voel je jezelf HeerlijckVrij.

‘HeerlijckVrij’ verschijnt twee keer per jaar als bijlage van het
Gemerts Nieuwsblad. Het Gemerts Nieuwsblad
wordt huis-aan-huis bezorgd in Gemert, Bakel, Milheeze, Handel,
De Mortel, De Rips en Elsendorp, Boekel, Venhorst, Beek en Donk,
Lieshout, Mariahout, Erp, Boerdonk en Keldonk.

Gemert-Bakel is misschien wel het best bewaarde geheim
van Brabant. Samen met de plaatselijke VVV willen we daar
verandering in brengen. ‘HeerlijckVrij’ zet Gemert-Bakel op
de kaart bij inwoners, gasten en potentiële bezoekers, met
een actueel overzicht van de toeristische en recreatieve
mogelijkheden ondersteund door foto’s en redactionele verhalen.

Losse exemplaren van ‘HeerlijckVrij’ komen te liggen bij campings,
hotels, b&b’s, horecagelegenheden en toeristische bestemmingen
en worden verspreid op vakantiebeurzen en op diverse
evenementen in de regio.

Mogelijkheden

Specificatie

Onderstaand alle mogelijkheden met bijbehorende prijzen.

Tarieven

1 editie

2 edities

Frequentie

2x per jaar

1/8 pagina

€ 89,00

€ 80,00 per editie

Oplage:

31000 exemplaren

1/4 pagina

€ 159,00

€ 145,00 per editie

Planning:

wk 15, 45 2020

1/2 pagina

€ 299,00

€ 280,00 per editie

Verspreiding:

1/1 pagina

€ 595,00

€ 550,00 per editie

2/1 spread

€ 995,00

€ 950,00 per editie

 emert-Bakel-de Mortel-Milheeze-de RipsG
Elsendorp-Handel-Boekel-Venhorst-ErpKeldonk-Boerdonk-Beek en Donk-MariahoutLieshout en diverse beurzen en afhaalpunten.

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

(HQSURIHVVLRQHHO
DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



van €1.19900 voor:

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

van €1.19900 voor:

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

ACTIE

€

van €1.19900 voor:

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
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DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE
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praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!
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In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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Zonder de steun en de begeleiding van talloze
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beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
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beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
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beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

Bij bestelling vermelden dat

het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

25367

het om de ZOMERACTIE gaat

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

ACTIE

van €1.19900 voor:

het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat



door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

€

*Inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

Bij bestelling vermelden dat

het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

van €1.19900 voor:

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

25367

DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

(HQSURIHVVLRQHHO

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

25367

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

1/1 pagina

(HQDDQGHHOLQHONDDU

Remmers ETS B.V.
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FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 104,00 ...............................................................voor
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SHOPPING
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Afmeting

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat

het om de ZOMERACTIE gaat

het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

LATE NIGHT

/(723QX

met
optredens en
ciale acties!

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

Remmers ETS B.V.

23 23

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

van € 119,00................................................................voor

Bij bestelling vermelden dat

€

*Inclusief BTW en installatie

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

*inclusief BTW en installatie

het om de ZOMERACTIE gaat

Bij bestelling vermelden dat

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

van €1.19900 voor:

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

ACTIE

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl



• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

Remmers ETS B.V.

25367

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

€

van €1.19900 voor:

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



25367

ACTIE

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

15 DECEMBER
In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

Formaat
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FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

1/8

/(723QX

23 23

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

4x per jaar

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

Frequentie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

Mogelijkheden

Tarieven

1 editie

4 edities

1/8 pagina

€ 130,00

1/4 pagina

€ 205,00

1/2 pagina

€ 320,00

€ 295,00 per editie

1/1 pagina

€ 575,00

€ 475,00 per editie

1/1 pagina advertorial

€ 650,00

achterpagina

+ 15%

omslagpagina

+ 10%

spread

€ 840,00

Prijzen zijn excl. btw, incl. full colour en per plaatsing.
Specificatie
8.000 exemplaren

Planning:

wk 10, 22, 35, 47 2020

Verspreiding:

Schijndel, Wijbosch
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*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

779,—*

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

ACTIE

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor

van € 119,00................................................................voor

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

1/1 pagina

200 x 287 mm

1/2 pagina liggend

200 x 142 mm

1/2 pagina staand

98 x 287 mm

1/4 pagina staand

98 x 142 mm

1/4 pagina liggend

200 x 68 mm

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

1/8 pagina liggend

124 x 92 mm

Spread

420 x 297 mm

het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

1/2

/(723QX

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

Afmeting

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015
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VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie
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€ 78,–*
€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 104,00 ...............................................................voor

Remmers ETS B.V.

Bij bestelling vermelden dat

Formaat

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

1
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VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

van € 71,00 ..................................................................voor

Bij bestelling vermelden dat

€

*Inclusief BTW en installatie

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

van € 119,00................................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat

Bij bestelling vermelden dat

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

van €1.19900 voor:

*inclusief BTW en installatie
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ACTIE

van €1.19900 voor:

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

van €1.19900 voor:

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.


• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

van €1.19900 voor:

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER
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van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie
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van €1.19900 voor:

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie
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actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015
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• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

van €1.19900 voor:

het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat



door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

€

*Inclusief BTW en installatie

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
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DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
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(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie
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het om de ZOMERACTIE gaat
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Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015
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DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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ACTIE

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat
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door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl
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779,—*

*Inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

€

van €1.19900 voor:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!
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HHQPRRLHHQ
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VWDUW
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€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie
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DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

/(723QX

23 23

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

Oplage:

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

4x per jaar

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

Frequentie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat
het om de ZOMERACTIE gaat
Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

Business Varia (BV) is een magazine voor,
over en door bedrijven uit de gemeenten
Gemert-Bakel en Boekel.
BV biedt een hoogwaardig business-to-businessplatform met heldere informatie en interessante
artikelen over lokale bedrijven en ontwikkelingen
die voor ondernemend Gemert-Bakel en Boekel
relevant zijn.
BV is Made in De Peel.

Gemert Media, uitgever van o.a. het Gemerts
Nieuwsblad, brengt het magazine twee keer per
jaar uit in een oplage van 3000 exemplaren. BV
wordt exclusief verspreid onder bedrijven en
relevante organisaties in Gemert-Bakel en Boekel.
Wilt u van de mogelijkheid gebruikmaken om uw
producten of diensten direct en effectief onder
de aandacht van collega-bedrijven te brengen?
BV biedt daarvoor een uitgekiend en fraai
vormgegeven podium.

Tarieven

1 plaatsing

extra

Specificatie

1/2 pagina

€ 475,00

n.v.t.

Frequentie

2x per jaar
3000 exemplaren

1/1 pagina

€ 775,00

1/2 pagina advertorial

Oplage:

1/1 achterpagina

€ 975,00

1/2 pagina advertorial

Planning:

wk 20, 43 2020

2/1 spread

€ 1450,00

1/2 pagina advertorial

Verspreiding:

Gemert-Bakel, Boekel

Tarieven

2 plaatsingen

extra

Formaat

Afmeting

1/2 pagina

€ 395,00

1/2 pagina advertorial

1/2 pagina

190 x 136 mm

1/1 pagina

€ 675,00

1/1 pagina of 2x 1/2 pagina advertorial

1/1 pagina

200 x 287 mm

1/1 achterpagina

€ 825,00

1/1 pagina of 2x 1/2 pagina advertorial

1/1 achterpagina

210 x 297 mm

2/1 spread

€ 1250,00

2 x 1/1 pagina advertorial

Spread

420 x 297 mm

Prijzen zijn excl. btw, incl. full colour en per plaatsing.
1
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DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

779,

—*

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

van €1.19900 voor:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 119,00................................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie
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EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

Remmers ETS B.V.

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015
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van €1.19900 voor:

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

van €1.19900 voor:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 78,–*

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–*

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 104,00 ...............................................................voor
van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie
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Bij bestelling vermelden dat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015
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Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 71,00 ..................................................................voor

779,—*

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 119,00................................................................voor

€

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

van € 104,00 ...............................................................voor



ACTIE

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!
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In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 71,00 ..................................................................voor

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

—*

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

van € 104,00 ...............................................................voor
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Technische informatie
Kant en klare documenten
Certified PDF-bestanden, vanuit Acrobat Distiller met
ingesloten fonts. EPS bestanden waarbij fonts zijn
omgezet naar lettercontouren.
PDF’s
Volgens normen voor offset volgens de Cebucostandaard.
Drukwerk specificaties, Advertenties in PDF/X1a
kunnen alleen in CMYK en in grayscale worden
aangemaakt.
PDF-joboptions kunt u downloaden op de website:
www.printarena.nl
Transparantie-afvlakking
Gebruik voor transparantie-afvlakking de instellingen
“GWG_1270” van de Ghent Workgroup
(www.gwg.org):
Raster/vectorbalans: 100
Resolutie lijnwerk en tekst: 1270 ppi
Resolutie verloop en netten: 300 ppi
Alle tekst in contouren omzetten: uit
Alle lijnen omzetten in contouren: uit
Complexe regio’s bijknippen: n.v.t.

juiste resolutie (minimaal 240, liefst 300 dpi op ware
grootte). Beeldmateriaal in pdf’s dient in de juiste
kleurruimte aangeleverd te worden (CMYK).
De juiste Photoshop-profielen ombeeldmateriaal
geschikt te maken voor krantendruk kunt u
downloaden van de website (ISO Coated v2 300%
(ECI).icc): www.printarena.nl
Resolutie & inktbezetting
De resolutie voor CMYK of grayscale beelden bedraagt
300 dpi op 100%. Voor de juiste curve voor de
puntverbreding en de kleurscheiding kunt u het beste
gebruik maken van bovengenoemd Photoshop
profiel welk is te downloaden van de website
www.printarena.nl
Steunkleur en duotoon
Zowel duotoon beelden als ook gebruikte steunkleur
moeten voor aanlevering omgezet worden naar
CMYK-kleuren.

Systeem en programma’s
Illustrator CS4, Photoshop CS4, InDesign CS4
(alle voor Apple Mac).

Afwijkende producten
Neem voor aanlevering van materialen die op
afwijkende papiersoorten worden gedrukt altijd
via uw contactpersoon contact op met onze mediaadviseur of dtp-afdeling voor de juiste profielen en
joboptions.

Aanlevering zetwerk
Separate aanlevering van foto’s (JPEG, TIFF of PSD).
Separate aanlevering van illustraties (EPS of AI).
Teksten in MS Word. Een werktekening in bijvoorbeeld
Word kan worden bijgevoegd, maar dient uitsluitend
als voorbeeld.

Meer informatie
Kijk voor de meest recente aanlevervoorwaarden op
onze website.
Voor specifieke informatie omtrent aanlevering van
advertentiemateriaal kunt u contact opnemen met
onze dtp-afdeling, te bereiken via tel. 0492-371112.

Fotobewerking
Beeldmateriaal (ook in PDF’s) dient te voldoen aan de

