
               

 

        Bouw en verbouw dag 

Zaterdag 10 mei 2014: 10.00-17.00 uur  

               Maxx Sports & Events, Terpweg 1 in Hoogeveen 

 

Beste ondernemer, 

Doe mee aan de derde beurs op gebied van bouwen, verbouwen en 
duurzaamheid 

Voorgaande beurzen over bouwen en verbouwen waren een groot succes. Honderden 
bezoekers kwamen naar deze beurs bij Maxx Sports & Events. De deelnemende bedrijven 
reageerden enthousiast. Er zijn verrassende afspraken gemaakt en het aantal 
subsidieaanvragen bij de gemeente steeg. De Hoogeveense aanpak is uniek. De 
samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente om een informatiebeurs te 
organiseren rondom het stimuleringsplan ‘Het Hoogeveen Bouwpakket’ heeft effect en  
resultaat. Doe daarom mee met deze derde beurs, ontmoet potentiele klanten en laat zien 
wat u te bieden heeft. Het Hoogeveen Bouwpakket is vanwege groot succes verlengd tot  
1 januari 2015. Inwoners en ondernemers van de gemeente Hoogeveen kunnen tot die 
datum gebruik maken van acties, voordelen en gunstige maatregelen: bijvoorbeeld een 

prijsverlaging van twintig procent voor woningbouwkavels, starterslening, vijftig procent 
korting op bouwleges en een gunstige duurzaamheidslening.  
Deze maatregelen gelden alleen voor inwoners en ondernemers uit de gemeente 
Hoogeveen. 

Kijk op: www.hoogeveen.nl/bouwpakket. 

 

Provinciale bouw en verbouwdag 

Op 10 mei zal er in de gehele provincie Drenthe aandacht worden gevraagd voor het 
stimuleren van bouwen en verbouwen. Ook in Hoogeveen haken we hierop aan maar op de 
“Hoogeveense“ manier. Provinciaal worden de gemeentehuizen deze dag opengesteld en de 
consument kan overal met vragen terecht. In Hoogeveen gaan we buiten het gemeentehuis 
om het groots aan te pakken. We willen zorgen voor een aantrekkelijke, kwalitatieve beurs 
waar uw bedrijf zich kan presenteren zonder dat hieraan hoge beurskosten zijn verbonden.  

 



Unieke kans voor wie? 

Elk bedrijf dat gerelateerd is aan bouwen, verbouwen, wonen of duurzaamheid kan zich 
presenteren op deze beurs. Bouwbedrijven, hypotheekadviseurs, installatiebedrijven, 
notariaten, makelaars, stylingbureaus, stukadoors, architectenbureaus, energiebedrijven 
(zonnepanelen), schilderbedrijven, woninginrichters, hoveniers etc. Voorwaarde is dat uw 
bedrijf gevestigd is in de gemeente Hoogeveen. Hiermee wordt de focus gelegd op de 
stimulering van het Hoogeveense bedrijfsleven. Pak deze unieke kans om uw toekomstige 
klanten te ontmoeten. 
Bezoekers hebben gratis toegang tot de beurs en kunnen gratis parkeren  
 
Wat zijn de deelnamekosten? 

De deelnamekosten zijn slechts € 150,- (exclusief BTW) voor het huren van een kraam. De 
kraam heeft een lengte van 3 meter. Het bedrag is inclusief twee lunches, tien 
consumptiemunten en gebruik van Wifi.  
Extra lunches en consumpties zijn tegen betaling verkrijgbaar.  
 

Hoe kan ik mijn bedrijf aanmelden?  
U kunt zich tot 15 april aanmelden door het inschrijfformulier te mailen aan info@cho-
hoogeveen.nl of te sturen aan: Secretariaat CHO,  Ina Lugies, Winde 59, 7908WS Hoogeveen. 
Vergeet niet uw bankrekening te vermelden en het inschrijfformulier te ondertekenen.   U 
ontvangt per e-mail een bevestiging van deelname. 
 

Adverteren? 
De Hoogeveensche Courant biedt de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief 
een advertentie te plaatsen in de woensdageditie voorafgaand aan de beurs. In deze editie 
en in andere media wordt volop aandacht besteed aan de beurs, de subsidiemogelijkheden 
en de speciale acties. Op het inschrijfformulier kunt u de grootte van uw advertentie 
aangeven. De Hoogeveensche Courant neemt contact met u op over het aanleveren van de 
advertentie en de verdere afhandeling.  
 
Speciale beursacties (aanbieding of korting) vallen op en trekken bezoekers naar uw 
bedrijf. Het Hoogeveen Bouwpakket biedt ook voor ondernemers voordelen en gunstige 
maatregelen om als ondernemer op in te spelen. Kijk op www.hoogeveen.nl/bouwpakket 
om een speciale actie samen te stellen en maak er melding van in uw advertentie. Laat het 
ons vooraf even weten door het op het inschrijfformulier te vermelden. Mogelijk kunnen 
wij in onze publiciteit activiteiten uw speciale beursactie(s) meenemen.  
 

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen. Dat 
kan per e-mail: info@cho-hoogeveen.nl of telefonischbij Ina Lugies: 0528 279016  We zien 
uw inschrijfformulier graag tegemoet want deze kans moet u niet laten liggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Anno Wietze Hiemstra, wethouder gemeente Hoogeveen 
Koob Schelhaas, voorzitter HOC Hoogeveen 
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