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Nieuw in Emmen: Bodypulse!
in 20 min kan zijn. Het idee om mensen
te kunnen motiveren en te helpen, heeft
mij doen besluiten om een sportstudio in
Emmen te openen. Na het behalen van
het diploma personal trainer, heb ik
besloten om van mijn hobby mijn beroep
te maken.
Ik hoop u te mogen verwelkomen voor
een EMS proefles om het zelf te beleven!
Wat kan je bij Bodypulse doen?
Bij Bodypulse doe je in 20 minuten een
full-body workout. Deze training staat
gelijk aan twee tot drie uur trainen in een
andere sportschool. Dat kan omdat Bodypulse gebruik maakt de revolutionaire
EMS techniek. We werken met het meest
geavanceerde EMS merk dat er is, AQ8.
Bodypulse is kleinschalig opgezet. In de
studio trainen maximaal twee personen
tegelijk en de training wordt op je persoonlijke wensen afgestemd. Er is ook de
mogelijkheid om op locatie les te krijgen.

Mijn naam is Jessica Regterschot, EMS
personal trainer. 2 jaar geleden was ik
op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging, Net als de meeste mensen ontbrak
het mij aan tijd en motivatie om naar de
sportschool te gaan.
Mede door het enthousiasme van een kennis ben ik in contact gekomen met EMS

(Electric Muscle Stimulation) Fit worden in
20 min, het klonk te mooi om waar te zijn,
maar na de trainingen 3 maanden te hebben gevolgd, was het voor mij duidelijk dat
dit een geweldig concept is.
Ik kwam tot inzicht dat EMS voor
veel mensen een perfecte combinatie
van tijdsbesparing en algehele fitheid

Wat is EMS?
EMS-training, electronic muscle stimulation, houdt in dat je spieren door een
laagfrequente electronische impuls worden gestimuleerd. De training is daardoor
bijzonder effectief.
EMS stimuleert de doorbloeding en stofwisseling, het bevordert gewichtsverlies,
vetverbranding en is anti cellulitis. EMS
verhoogt je VO2max, maximale zuurstofopname, waardoor je prestatievermogen
toeneemt. Het uithoudingsvermogen en
opbouw van spieren neemt met 30% toe.
De effecten van EMS zijn in verschillende

wetenschappelijke onderzoeken aangetoond.
Wie kan terecht bij Bodypulse?
EMS trainingen zijn voor beginnende en
gevorderde sporters. Het trainingsniveau
wordt afgestemd per persoon afhankelijk
van het niveau en het doel. Het doel kan
gewichtsverlies zijn, uithoudingsvermogen,
spieropbouw, fit worden of fit blijven. Tijdens een proefles ervaar je zelf of EMS en
Bodypulse een verrijking voor je kan zijn.
Waarom AQ8?
Er zijn veel verschillende EMS producten
verkrijgbaar. AQ8 heeft het grote voordeel
dat het een draadloos systeem is. Met die
vrijheid is het mogelijk om een grotere variatie aan oefeningen te doen, de training
blijft daardoor een uitdaging. De systemen
geven de mogelijkheid de training in de buitenlucht of op een andere locatie te doen.
Bij AQ8 heb je alleen ondergoed nodig.

Bodypulse is gevestigd in:
Scheperpark
Parkeren is gratis
Boermarkeweg 50c | 7824 AA Emmen
06-34770769 | info@bodypulse.nl

‘Bodemisolatie’ versus vloerisolatie Vuurdelig.nl uw kachelspecialist
Er worden in de markt diverse methoden
aangeboden voor het zogenaamde warmte-isoleren van de kruipruimte met een
buffermateriaal, bijvoorbeeld schelpen,
schuimchips of schuimkorrels, al dan niet
verwerkt in plastic ‘matrassen’. De claim is
daarbij dat deze buffer het warmtetransport naar de kruipruimtebodem vermindert, waardoor het warmteverlies uit de
beganegrondvloer zou afnemen. Klopt
dit? Nou ja, deels, een beetje. De gelekte
warmte verwarmt inderdaad niet meer de
bodem, maar in plaats daarvan de buffer.
Maakt niet echt verschil.
Wel houdt de buffer vocht uit de bodem
vast onder de plasticfolie of in het materiaal - hoe dan ook is er dan minder verdamping. Verdamping kost energie, dus met
minder verdamping blijft de kruipruimte
warmer, en daardoor lekt er netto minder
warmte weg uit de vloer. Daarnaast leidt
minder verdamping tot drogere lucht, en
dat is een slechtere geleider dan vochtige
lucht, waardoor de vloer er minder warmte
aan kwijt kan.
Dat is allemaal prachtig, alleen... de TONZON Bodemfolie doet hetzelfde effectiever

en met minder materiaal. Maar dat is nog
niet alles. De buffer blokkeert een belangrijk seizoengebonden proces en werkt
daardoor averechts. In dat seizoengebonden proces warmen vloer, fundamenten en
lucht in de zomer samen de bodem op, en
in de winter straalt de bodem die warmte weer uit en warmt zo de fundamenten
op. Als dit proces verhinderd wordt, dan
maakt dit in de winter de fundamentmuren ter hoogte van de vloer wel vier of vijf
graden kouder, want zij verliezen wel continu warmte naar buiten. Zij vormen dan
een enorme koudebrug voor een betonnen vloer die er op rust, en die wordt dan
ook veel kouder! Dit is een belangrijke
reden dat ‘vloerisolatie’ jarenlang niet serieus is genomen als energiebesparingsmaatregel.
Met de TONZON isolatiemethode ligt dat
compleet anders. De Bodemfolie is daarvan een belangrijk onderdeel. Hij stopt
vocht en radon effectief, maar blokkeert
geleiding en warmtestraling helemaal niet
en laat dus de bodem ongehinderd uw
huis meeverwarmen. Het is de ideale bodembedekker!

vooral veilig pakket van A tot Z aanbieden.
Wij proberen alle wensen van onze klanten
te realiseren waarbij wij streven naar een
100% tevredenheidsgarantie.
Wij zijn er van overtuigd dat zuinig
stoken kán en binnen handbereik is.
Kachel kopen? Vuurdelig.nl levert alle
bekende merken zoals Atmos, Jacobus,
ISOduct, Dinak, Dovre, Edilkamin,
Thermorossi en nog veel meer.
Vuurdelig.nl is de specialist op het gebied
van verwarmen. Wij bieden een groot assortiment aan biomassaketels, houtvergassers, pelletketels, pelletkachels, houtkachels, rookkanalen en is officieel dealer
van ISOduct.
Voor al uw installaties bent u bij ons aan
het juiste adres.
We leveren producten voor scherpe prijzen. U bent verzekerd van A-merk kwaliteit, deskundig advies en uitermate snelle
levering.
Met ons uitgebreide netwerk van installateurs kunnen wij u een volledig maar

Onze kleine knusse showroom is op
afspraak te bezoeken: 06 301 56 191
Vuurdelig.nl
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VOOR 100% BIOLOGISCH MOET U BĲ EKOPLAZA ZĲN!
Begin dit jaar zĳn wĳ met veel enthousiasme deze winkel gestart,
Ekoplaza staat voor 100% biologisch.
Alle producten die je in een reguliere supermarkt kunt verkrĳgen hebben wĳ ook,
maar dan natuurlĳk biologisch. Met deze winkel willen we jullie ondersteunen in een
gezonde, bewuste leefstĳl. Ieder product dat je in deze winkel koopt, draagt bĳ aan
de gezondheid van jezelf. Maar ook aan de gezondheid van toekomstige generaties en
onze leefomgeving. De bodem is de basis van alles. Als we de aarde goed behandelen,
levert deze gezonde, smakelĳke producten op. Vol voedingsstoffen en rĳk aan smaak.
Komt u eens bĳ ons langs in de winkel en proef en ervaar de heerlĳke producten!
Voor advies staan wĳ graag voor u klaar!

EKOPLAZA, VOOR JOUW BIOLOGISCHE LEEFSTĲL!
KORTINGSBON!

Op vertoon van deze bon

25% KORTING

op 1 product * uit de winkel,
geldig vanaf 22 november 2019
t/m 22 december 2019

Ver ras
send
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ijkhed
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m
een su
iker vr et
i
je,
g luten
vrije,
lactos
e vrij
en
vegan
d ieet.

* uitgezonderd aanbiedingen,
geneesmiddelen en babyvoeding

WILHELMINASTRAAT 50A, 7811 JE EMMEN, 0591 649 770, WWW.EKOPLAZA.NL
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DealerAuto’s

Emmen

Onze mensen

Erwin Wind

directeur/eigenaar

BIANCA Wind

receptie/administratie

w i l ly e e r e n s t e i n

hoofd administratie

P at r i c k M i c h a e l

verkoopleider

W ES S E L

junior verkoper

Het allround autobedrĳf
in uw regio!
Aan de Kapitein Nemostraat in Emmen vindt u
het moderne en ruime bedrĳfspand van DealerAuto’s Emmen. Een bezoekje meer dan waard!

Gerwin Hulskers

2e autotechnicus

marcel witteveen

senior inkoper/verkoper

b e rt h e l m i c h

Volledig ingerichte werkplaats
Naast het feit dat DealerAuto’s Emmen al 13 jaar
lang het adres is voor een kwaliteitsoccasion, bent
u er nu ook aan het juiste adres voor onderhoud
aan uw auto. De moderne en volledig ingerichte
werkplaats is uitgerust met APK Keuringsstation.
Er wordt gewerkt met de modernste storingsen uitleesapparatuur en ook een uitgebreide
aircoservice is mogelijk. Uw auto is in de
deskundige handen van gemotiveerde monteurs.
Uiteraard worden alle werkzaamheden verricht
met de bijbehorende BOVAG garantie.
10 jaar GRATIS APK
Directeur Erwin Wind is sinds medio 2015 alleen
eigenaar van het bedrijf. DealerAuto’s Emmen
heeft ruim 150 occasions op voorraad en heeft

d e n n i e t e n k at e

verkoop/logistiek

* ACTIES *

1e autotechnicus

Milieuverantwoord en zelfvoorzienend
Het pand aan de Kapitein Nemostraat is energiezuinig ontworpen en gebouwd. Sinds enige tijd
ook zelfvoorzienend in energie. Daarvoor zorgen
132 zonnepanelen.
Wĳ nodigen u uit
Erwin wil u graag kennis laten maken met zijn
bedrijf; “Wij nodigen u graag uit voor ons
Oktoberfest, met veel voordeel en leuke
activiteiten, maar ook op een ander moment
bent u uiteraard van harte welkom!”

Acties om kennis te maken

werkplaatschef

Brian Meinders

bovendien een reputatie hoog te houden als het
gaat om de verkoop van deze kwaliteitsoccacions.
Niet voor niets is het bedrijf bij BOVAG aangesloten. “Omdat wij nu ook zelf APK en onderhoud uit
kunnen voeren, hebben wij een heel aantrekkelijk
aanbod,“ aldus Erwin en verklaart: “Koop uw auto
bij ons en u krijgt 10 jaar lang GRATIS APK.”

GRATIS*
APK Keuring

* vanaf 2009 en jonger
* vraag naar de voorwaarden
* reserveren voor 31 dec. a.s.

GRATIS*
Wintercheck

* Geldig t/m 31-12-2019
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DE START VAN UW
DROOMTUIN BEGINT BIJ
ZWAAGSTRA SIERBESTRATING
IN HOOGEVEEN!
Zwaagstra Sierbestrating is dé specialist op het gebied van bestratingen in
Noord Nederland. De geheel vernieuwde showtuin biedt mogelijkheden voor
elk wat wils. Van bungalow tot tussenwoning, van boerderij tot kasteel of van
landhuis tot etagewoning, bij Zwaagstra Sierbestrating vindt u de bestrating of

Bezoe
websit k onze
e
virtuel voor een
e wand
e
door o
nze sh ling
o
w
www.z
waags tuin
tra.nl

tuinelementen die bij uw woonomgeving past.
Het is in deze tijd belangrijk om voor elk budget en iedere smaak een passende
oplossing te kunnen bieden en die uitdaging gaat Zwaagstra Sierbestrating graag aan! Nieuwe trends,
kwaliteiten en vele kleuren verdienen met recht de slogan ‘DE WERELD AAN SIERBESTRATING’
De mooiste showtuin van het noorden is voor u de tastbare catalogus van alles wat er op het gebied van
bestratingen en verhardingen wordt geboden. Zwaagstra Sierbestrating nodigt u uit om snel een een
wandeling te maken langs het grootse assortiment. De koﬃe staat altijd klaar!

WEG OM DE OOST 1A � 7914 TX HOOGEVEEN
0528 232 561 � INFO@ZWAAGSTRA.NL
MA T/M VR 7.30 - 17.30 UUR
ZATERDAG 8.00 - 16.00 UUR
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LES MILLS lessen
Virtueel sporten

WAT IS BODYPUMP?

LES MILLS lessen

BODYPUMP™is de originele barbell les die je hele lichaam versterkt.
Dit
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behaalt de resultaten waar je naar op zoek bent.
Les Mills
virtuele groepslessen
Circuit/crossﬁt
Pilates
Bodybalance
Les Mills
Groepslessen
Hiit
Training/crossﬁt
Bodypump
Les
Millsgroepslessen
Groepslessen
virtuele
Spinning
Sh’Bam
virtuele groepslessen
Circuit/crossﬁt
Bootcamp
Circuit/crossﬁt
Rpm
Pilates
Bodybalance
Funky
Aerobics
Pilates
Gritt
Bodybalance
Hiit Training/crossﬁt
Bodypump
Jumping
Hiit
Training/crossﬁt
Bodypump
Spinning
Sh’Bam
Dance
Spinning
Sh’Bam
Adres
Bootcamp
Rpm
Body
Bootcamp
Rpm
FunkyPump
Aerobics
Gritt
Nieuw
Amsterdamseweg
70 - 7761 PC - Schoonebeek
Funky
Aerobics
Gritt
Jumping
Jumping
Dance
Adres
DancePump
kijk voor openingstijden
& info
op: www.ﬁtinbalance.nl
Adres
Body
Body Pump
Nieuw Amsterdamseweg 70 - 7761 PC - Schoonebeek
Nieuw Amsterdamseweg 70 - 7761 PC - Schoonebeek

kijk
kijk voor
voor openingstijden
openingstijden &
& info
info op:
op:

www.ﬁtinbalance.nl
www.ﬁtinbalance.nl

WELKOM BIJ SK AUTO’S

Het adres als het gaat om nieuwe en gebruikte auto’s.
Wij zijn een jonge onderneming met samen al enkele jaren ervaring.
Naast garantie op onze gebruikte auto’s, bieden wij ook BOVAG garantie.
Alles wat u mag verwachten van een gerenommeerd RDW erkend garagebedrijf,
vindt u bij ons onder één dak. De aanschaf van een auto is een vertrouwenskwestie.
Wij proberen de klant persoonlijk te adviseren over de aanschaf van een andere auto.
Ons doel is dat de klant tevreden en met een goed advies de deur uitgaat over de auto
die bij hem of haar past. We zijn gespecialiseerd in zoekopdrachten. Hierbij staat de
wens van de klant centraal. We hebben variërende openingstijden omdat we veel
onderweg zijn om de juiste occassions te vinden.
@skautosemmen

SK Auto’s • Kapiteingrandstraat 21 • 7821 AP Emmen • 06 18 53 72 82 • info@skautos.nl • www.skautos.nl
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SLIM ENERGIE BESPAREN?
PAK DE KRUIPRUIMTE
AAN MET TONZON
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de
basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning.
De vloer wordt droger en warmer dan bij alle andere soorten vloerisolatie. Allergie en ademhalings- en reumaklachten verminderen of
verdwijnen. Tegelijkertijd stookt u ook minder, waardoor uw cv-ketel
langer meegaat. En u bespaart zo meer energie: 15 tot 25 procent bij
woningen met radiatorverwarming, en bij vloerverwarming kan dit
oplopen tot wel meer dan 40 procent.
De vloer straalt veel warmte uit naar de kruipruimte, zelfs als hij al is
geïsoleerd met pur, minerale wol of EPS/piepschuim. Bij vloerverwarming
is dat zelfs extreem het geval. Het TONZON Thermoskussen isoleert als
een thermosfles. Het is gemaakt met een unieke stralingblokkerende folie
en brengt de warmtestraling trapsgewijs terug tot vrijwel nul. Ook warmteverlies door geleiding wordt effectief bestreden, door lucht op slimme
wijze in meerdere lagen op te sluiten. Zo wordt uw vloer zelfs warmer dan
de lucht erboven. U ziet dit in deze warmtebeelden van een betonnen
vloer, voor en na het aanbrengen van de Thermoskussens.

Met minimaal materiaalgebruik zijn de transportkosten gering.
De materialen zijn opvouwbaar tot compacte pakketten, die door elk
kruipluik passen en gemakkelijk en zonder overlast onder de vloer kunnen
worden aangebracht. Ze zijn sterk en flexibel: als u ooit toegang moet
Vanuit de bodem verdampt vocht en komt radongas vrij. Door onderdruk
wordt deze vochtige lucht constant uit de kruipruimte de woning ingezogen. Dit vocht verergert vochtproblemen en moet door ventilatie worden
afgevoerd, wat weer energie kost en niet altijd goed lukt.
De TONZON Bodemfolie stopt dit vocht en radongas. Nu is de lucht die
vanuit de kruipruimte wordt opgezogen schoon en droog zodat schimmel
en huisstofmijt geen kans meer hebben.

hebben tot de vloer of de bodem kunt u ze losmaken en ongeschonden
weer terugplaatsen. De materialen zijn niet giftig en hebben vanwege de
minimale ecologische voetafdruk het DUBOkeur van het nibe-instituut.
De belangrijkste voordelen van deze dubbele aanpak
op een rijtje:
•

Beter wooncomfort door warme en droge vloer

•

Geen vochtproblemen meer = gezondere woning

•

Lagere woonlasten door besparing op stookkosten

•

Langere levensduur van uw cv-ketel

•

Hoog rendement op uw spaargeld

•

Minder CO2-uitstoot door forse energiebesparing

•

Minimale milieubelasting en ecologische voetafdruk

•

Meest klimaateffectieve oplossing

TONZON Vloerisolatie: al bijna 40 jaar het beste
resultaat met de modernste technieken.
Vraag nu een offerte aan!

WWW.TONZON.NL
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Met al deze verbeteringen (samen met andere maatregelen zoals
isolatieglas en dynamisch waterzijdig inregelen van de cv) kan de
ketelwatertemperatuur een stuk omlaag: van 70-90 naar 40-55 graden.
Er is dan minder luchtstroming en dat voelt behaaglijk aan. U verhoogt
dus uw comfort, maar tegelijk doet uw cv-ketel het nog kalmer aan en
zo verlengt u zijn levensduur nog verder.
Stop onnodige warmtelekken!
Stel zelf uw cv-optimaliseringspakket samen met TONZON ketelfolie,
bandagefolie en radiatorfolie.
Radiatorfolie
Radiatoren stralen ook naar achteren warmte uit, waarmee ze de buitenmuren onnodig verwarmen. TONZON Radiatorfolie blokkeert deze straling
en doet zijn werk onzichtbaar achterop de radiator (dus niet op de muur).
Bandagefolie
Verwarmingsleidingen met buisisolatie stralen nog steeds warmte uit.
TONZON Bandagefolie stopt dit warmtelek. Het water komt nu heter aan.
De folie is eenvoudig zelf aan te brengen.
Ketelfolie
De cv-ketel warmt niet alleen het water op maar ook de stookruimte.
Dat laatste is vaak niet nuttig. TONZON Ketelfolie stopt opwarming
van de stookruimte en houdt de warmte in de ketel.
Badisolatie
Isoleer uw bad als een thermosfles. Dat bespaart bij het vullen al 30
procent energie en het water blijft veel langer warm. Bijvullen is dan

Spaar uw cv-ketel
Met alle maatregelen voor klimaatactie en energietransitie in het
vooruitzicht, vraagt u zich wellicht af wat u moet doen als uw cv-ketel
het zou begeven. Er is veel onzekerheid over de alternatieven, en u
moet u ook rekening houden met collectieve warmtevoorzieningen die
uw gemeente nu optuigt. Technieken wordt in rap tempo ontwikkeld en
verbeterd. Al met al is het fijn als u de keuze van uw nieuwe energiebron
even kunt uitstellen. Dat kan.

De basis voor een comfortabele, gezonde en
energiezuinige woning.
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens en Bodemfolie legt de basis
voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Het stookseizoen voor uw cv-ketel wordt korter en hij hoeft ook minder hard te
werken. Uw ketel gaat dus langer mee. Maar u kunt nog betere resultaten
behalen. Met het TONZON cv-optimaliseringspakket komt meer warmte
aan op de eindbestemming: de ketelfolie houdt de warmte in de ketel, de
bandagefolie blokkeert warmtestraling vanuit geïsoleerde leidingen en de
radiatorfolie verhindert onzichtbaar dat warmte weglekt door de buitenmuur. Op al deze wijzen bespaart u gas en helpt u de levensduur van uw
cv-ketel te verlengen.

niet meer nodig en dat bespaart kostbaar drinkwater en gas.

Dit is Emmen!
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GB Behangwinkel: Compleet in behang!
In onze behangwinkel aan de Nijkampenweg 94 in Emmen tonen wij wat er allemaal mogelijk is met
behang. De winkel is een regelrechte bron van inspiratie.
Veel mensen vinden het lastig om een nieuw behang uit te zoeken. Wij, als GB Behangwinkel, willen u
graag helpen. In onze behangwinkel wordt een breed scala aan mogelijkheden getoond. U als bezoeker,
kunt onder het genot van een kopje koﬃe, rondkijken en zich laten informeren. Wij beschikken over een
zorgvuldig samengestelde collectie behangboeken, deze bevatten het allerbeste en meest actuele behang
van meerdere leveranciers. De wanden van onze winkel zijn voorzien van verschillende soorten behang- en
sauswerk. Hierdoor krijgt u als bezoeker een prima indruk van de mogelijkheden met vliesbehang, fotobehang, verschillende structuren glasweefselbehang en sauswerk, waaronder structuursaus.
De winkel is van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 9 uur geopend.
Eventueel kan men op afspraak zaterdag ook bij ons terecht.

Glasweefselbehang

Renovliesbehang

Fotobehang

Airtex

Muurverf

Staat er iets niet bij wat u wel graag zou willen?
Neem gerust contact met ons op!

06 83 93 13 40

Verkoop en verwerking van o.a.
Vliesbehang

• Advertenties
• Redactie
• Drukwerk
• Verspreidwerk
• Visitekaartjes
• Websites

Structuurverf

Onze leveranciers:

Nijkampenweg 94 • Emmen (gemeente) • 0591-785 904 • www.gb-behangwinkel.nl

Natucuhirl sis teen

Omdat er vers

Natuursteen
Omdat er

s

verschil i

Natuursteen

Omdat er verschil is

Industriestraat 13
7891 GV Klazienaveen
Tel. 0591 393377

info@trompenroggen.nl
www.trompenroggen.nl

Tromp en Roggen-model, degelijk in hoge kwaliteit
Enkel
€1.995,00
Dubbel
€2.995,00
Inclusief: Opschrift inwendig gestraald. Plinten. Fundatie en plaatsen.

Afhalen en terugplaatsen van grafmonumenten
enkel € 950,00

dubbel € 1.150,00

Het adres voor graf- en urnmonumenten

Dit is Emmen!
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Twentse uitvinding zeer
klimaateffectief
Het Enschedese bedrijf TONZON heeft
een innovatieve isolatiemethode waarbij lucht op een slimme manier wordt
verpakt tot zeer effectief isolerende
lagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van speciale folies met een zeer lage
emissie van warmtestraling. Daarmee
wordt al bijna 40 jaar succes bereikt
in de Nederlandse praktijk. Omdat de
gebruikte lucht overal gratis aanwezig
is, zijn er bij deze isolatietechniek geen
vrachtwagens nodig voor transport. Dat
geeft minder files, overlast voor de buurt
en scheelt een hoop diesel met de bijbehorende uitlaatgassen en fijnstof.
Het meest bekend is het Thermoskussen
voor vloerisolatie dat de warmtestraling
van de onderzijde van vloerconstructies
trapsgewijs naar nul reduceert. Samen
met de stilstaande lucht stopt dit alle
verlies van warmte naar de kruipruimte. Bestaande vloeren worden daarmee
warmer dan nieuwbouwvloeren. Voor het
isoleren van een voorzetwand is het Thermosheet ontwikkeld. Met deze folie kan
een complete wand van boven tot onder
en van links naar rechts met materiaal uit
één stuk worden afgesloten zonder naadje of kiertje. Met deze werkwijze maak je

VacuStep® Body & Skin Active System
De vetverbrander voor buik, billen en benen!

sitieve reacties denk ik dat dit ook zeker
gelukt is. Mijn klanten moeten het gevoel
hebben dat ze in een huiselijke en discrete
omgeving hun kuur kunnen doen waarbij persoonlijke aandacht en begeleiding
zaken zijn die bij mij hoog in het vaandel
staan.

meerdere opgesloten luchtlagen van twee
centimeter. Zo creëer je met minder ruimteverlies méér isolatiewaarde.
Comfortabel, gezond en energiezuinig
wonen
Landelijke bekendheid geniet een jarendertigwoning in Enschede met een energienota van slechts 20 euro per maand. De
vloer is geïsoleerd met Thermoskussens,
buitenwanden en dak zijn geïsoleerd met
Thermosheets. De radiatoren zijn voorzien
van HR-radiatorfolie en de geïsoleerde
cv-buizen van HR-bandagefolie. Het bad
is geïsoleerd met TONZON Badisolatie en
ook de warmtepanelen zijn aan de achterzijde verbeterd met HR-radiatorfolie.
De kruipruimtebodem heeft een stevige
Bodemfolie gekregen tegen vocht en
radongas. Zo komt er geen vocht meer
uit de kruipruimte de woning binnen.
De woning kan nu op natuurlijke wijze
geventileerd worden. Kostbare energieverbruikende en geluid producerende
ventilatievoorzieningen met een beperkte
levensduur -die bovendien periodiek
onderhoud nodig hebben- zijn daarmee
overbodig.

Mijn naam is Monique Eilering en ben
een rasechte Emmense. Na 15 jaar mede
eigenaar te zijn geweest van TiaMo
Seasongifts ben ik in november 2018 begonnen met het starten van Vacustep Studio Drenthe. Ik had er al veel over gelezen
en werd meteen enthousiast over dit concept. Nadat ik me verder had verdiept in
de werking van vacusteps heb ik besloten
om daar ook mee te beginnen. De locatie en de ruimte waren voorhanden en na
een leuke voorbereiding ben ik met veel
enthousiasme en toewijding begonnen
aan mijn nieuwe onderneming: Vacustep
Studio Drenthe! Ik heb geprobeerd een
rustige en aangename sfeer te creëren
in mijn studio en afgaande op de vele po-

Inmiddels bestaat mijn onderneming
Vacustep Studio Drenthe al weer een
jaar en ik kan met recht spreken van een
succes. Voor mij persoonlijk natuurlijk
ontzettend leuk maar wat ik minstens zo
belangrijk vind is dat mijn klanten ook erg
tevreden zijn. Veel klanten komen dan ook
terug voor een vervolgkuur en anderen
gaan verder met een onderhoudskuur
om zo het mooie resultaat te behouden.
De probleemgebieden BBB (Buik Billen
Benen) worden bij veel vrouwen tijdens
een kuur flink onder handen genomen en
met behulp van infrarood zijn er prachtige
resultaten behaald. Vacusteps zijn niet alleen goed voor de probleemzones maar
ook voor restless legs en voor een betere
conditie. Dit komt door de betere doorbloeding van de benen.

www.tonzon.nl

Voor duurzaamheid moet je
bij CarXpert ABS zijn!

Boerderij ‘Het Landschap’
Welkom bij boerderij ‘Het Landschap’,
de ideale locatie voor een familiefeest,
bedrijfsuitje of bijvoorbeeld een kinderfeestje. Beleef een actieve dag op onze
boerderij in Drenthe met activiteiten
zoals Boerengolf, Cursus boer / boerin,
Boerenlympics of frisbeegolf.
Wij zijn gevestigd in Holsloot / Veenoord
(tussen Emmen en Coevorden, Drenthe) en
hebben alle ruimte om heerlijk te ‘boeren’.
Om te beginnen hebben Johan en Monique 10 jaar geleden de showroom voorzien van ledverlichting. Drie jaar geleden
heeft de werkplaats ook ledverlichting
gekregen. Daarnaast is het plafond lager
gemaakt zodat er minder stookkosten zijn.
Het pand is in de laatste jaren beter geisoleerd en deze week gaan we over van plastic koffiebekertjes naar stenen koffie bekers en gewone lepeltjes.
In de werkplaats wordt, in overleg met de
klant, voor gebruikt materiaal gekozen.
Er wordt zoveel mogelijk gerepareerd in
plaats van nieuwe onderdelen gebruikt.

Afval wordt gescheiden en we hebben een
papiercontainer staan.
Ook in onze producten zijn we duurzaam
bezig. Zo zijn wij inmiddels al 12 jaar leverancier van elektrische scooters.
CarXpert ABS
Verlengde Oosterdiep OZ 71
7884 TG Barger-Compascuum
Tel: 0591-349 535
Mobiel: 06-20 01 77 68
Whatsapp: 06-12 72 75 46
www.carxpert-abs.nl

Word een echte boer of boerin tijdens de
‘Cursus Boer(in)‘ of versla je vrienden, collega’s, familie of vereniging tijdens een
potje boerengolf en/of boerenlympics. De
spelen zijn allen ook uitermate geschikt
voor teambuilding. Leer koeien melken,
kalfjes voeren en tractor rijden tijdens de
cursus boer(in). Jong en oud zijn welkom
op onze boerderij.

Een complete dag met activiteiten en
eten/drinken?
Tevens is er de mogelijkheid om er een gezellige dag van te maken en na de activiteiten lekker te gaan borrelen, dineren en
feesten. Een barbeque of liever warm en
koud buffet? In overleg is alles mogelijk.
Meer informatie en onze arrangementen
vindt je op deze site of neem gerust contact met ons op.

Familie Brinks
Verlengde Landschapsweg 1
7845 TS Holsloot (Veenoord)
Tel: 0591-553 585
Bgg: 06 29 05 34 68
Fax: 0591-555 499
email: ajhbrinks@icloud.com
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BEDANKT!
60 JAAR WORTELBOER IN EMMEN EN COEVORDEN

SLAAPSPECIALIST SINDS 1959

UNIEK JUBILEUMMATRAS!

POCKETVEERMATRAS
JUBILEE

Ter ere van ons 60-jarige bestaan hebben wij een uniek
jubileummatras laten ontwikkelen. U ligt gegarandeerd

perfect op dit matras met een 7-zone 700-PLUS pocketveer kern.
zorgt ervoor dat het matras goed ‘ademt’. Dit betekent dat het

matras ook geschikt is voor ‘warme slapers’. De afneembare tijk is
wasbaar en voorzien van handgrepen, het keren van het matras
is dus een fluitje van een cent.
80 x 200 cm

469.-

VANAF

L-BACK

BACK

s

0.-

.-

lbaar

e

d

750

95.95.95.95.95.-

GEDEGEN SLAAPADVIES
SINDS 1959
weet raad met slapen’, dit is de slogan van onze
as
tr
ma
Een uniek‘Wortelboer
jarige beddenspeciaalzaak in Coevorden & Emmen. Zelf komen
l héenélRuud Wortelboer, niet altijd evenveel aan slapen
weHans
voor een wij,
toe, want het runnen van een bedrijf doe je natuurlijk niet alleen
5 JAAR
!
prijs
umnegen
tussen
en vijf.
speciale jubile
GARANTIE

De afdekking is van HR60 comfortschuim en de ventilatieborder

670a.-

90 x 200 cm

710a.-

120 x 200 cm

964a.-

140 x 200 cm

1045a.-

160 x 200 cm

1129a.-

180 x 200 cm

1229a.-

469.499.675.730.790.860.-

Meerprijs lengte 210 cm: +10% / 220 cm: +20%

Wij zijn letterlijk tussen de bedden opgegroeid. Onze vader,

LUXE MERKMATRASSEN MET 50% KORTING!

Henk Wortelboer, is in 1959 begonnen in Coevorden. Hij ventte
langs de deuren met sokken, ondergoed en ander textiel. Dit liep
heel behoorlijk. Eerst met een koffer achter op de motor, daarna
met een Volkswagenbusje en op een gegeven moment werd er

Speciale
jubileumac tie!

een pandje gehuurd waar hij ook al weer snel uitgroeide.

3 STERREN MATRAS

4 STERREN MATRAS

• 22 cm dik • 5 comfortzone pocketvering

• 20 cm dik • 7 ergonomische zones

• SG 30 comfortschuim afgedekt • Elastische,

• HR 42 koudschuim kern • 4 seizoens afdekking

afritsbare hoes • Ergonomisch slaapcomfort

• Luxe handgrepen • Ventilatieroosters

BOXSPRINGSET
50%
1959
KORTING

5 STERREN MATRAS

Hij kreeg• de
kans
groter pand
in de Friesestraat
22 cm
dikom
• 7 een
comfortzone
pocketvering
in Coevorden
te kopenafgedekt
en zo is•het
bedrijf
uiteindelijk
• SG 42 koudschuim
Luxe
handgrepen

ontstaan.
Hij breidde
op deze plek
verder en verder
• Ventilatieroosters
• Ergonomisch
slaapcomfort
uit en zijn vrouw Ida ging ook meehelpen in de

80 x 200 cm

399a.-

90 x 200 cm

449a.-

140 x 200 cm

599a.-

160 x 200 cm

699a.-

199.225.299.349.-

50%
KORTING

80 x 200 cm

550a.-

90 x 200 cm

598a.-

140 x 200 cm

858a.-

160 x 200 cm

938a.-

SPECIAAL GESELECTEERDE JUBILEUMSET! Hoogwaardig
Ook lengte en andere
afgewerkte boxspringset
in eenmaten
prachtige, op kwaliteit
Gratis matrasrecycling
geselecteerde
meubelstof. Compleet met hoofdbord,
Gratis aan huis bezorgd
meegestoffeerde
5-zone pocketveermatrassen, extra dik
Tot 5 jaar garantie
en luxe, genopt
topdekmatras
van koudschuim met een tijk
Topkwaliteit
gezondheidsmatras

van anti-allergisch dubbeldoek. Diverse maten leverbaar.

275.299.429.469.-

zaak. Toen ik (Ruud)
1986 718a
in de
kwam, was
80 x 200incm
.- zaak
359.het bedrijf nog90
niet
zo groot
dat.-er 389.twee gezinnen
x 200
cm
778a

50%

vanKORTING
konden leven.140
Daarom
hebben
toen aan de
x 200 cm
1118a.we
- 559.Hoofdstraat in Emmen
een cm
pandje
en zijn
160 x 200
1238agehuurd
.- 615.-

daar van start gegaan. In de beginjaren kostte het veel
Ook lengte en andere maten
Gratis matrasrecycling
Gratis aan huis bezorgd
Tot 5 jaar garantie
Topkwaliteit
gezondheidsmatras

5 JAAR

en andere
maten
tijdOok
enlengte
energie
om het
goed op gang
te krijgen, maar
5 JAAR

GARANTIE

GARANTIE
Gratis
matrasrecycling
het
lukte
uiteindelijk om er in de loop
der tijd een
Gratis aan huis bezorgd

prachtige
winkel van te maken. Vier jaar later konden
Tot 5 jaar garantie

we al
weer uitbreiden door ons in het naastgelegen
Topkwaliteit
gezondheidsmatras

pand van de zaadspecialist te vestigen. Hier zaten wij

5O% JUBILEUMKORTING
1599.-

prima totdat we de kans kregen om naar de Nijbracht

Vlak vanaf

te verhuizen. En zo gebeurde het dat in 1998 Wortelboer

2299.-

Emmen vanuit het centrum naar de Nijbracht is verhuisd, een
goede keus bleek achteraf.

60 jaar Wortelboer Bedden in Emmen, dat vieren we met voordeel op dit luxe Ergo Sense pocketveermatras! Met in de kern het unieke Active Pocket systeem

(hoog-laag technologie) en is voorzien van 7 comfortzones. De hoge veren zorgen ervoor dat u prettig en soepel ligt en de lagere veren geven de juiste tegendruk aan
het lichaam. De perfecte ondersteunende eigenschappen maken dat dit matras geschikt is voor elke gewichtsklasse en tevens bij spier en gewrichtsklachten.

BOXSPRINGSET 1959
Afneembare
Tijk met Cool-touch
Afneembare
ELEKTRISCH
VERSTELBARE
NU
Softsense hoes Softsense hoes
aan één zijde
MET DRAADLOZE BEDIENING
t.w.v. € 150 CADEAU!

Unieke Active Pocket technologie
hoog-laag pocketveer

Luxe
handgrepen

Het matras is zo ontworpen dat u het aan
Soepele of stevige
uitvoering

3449.-

2399.Elektrisch vanaf

4 LIGCOMFORTS

Traagschuim
met coolgel

twee kanten kunt gebruiken. De ene zijde
is voorzien van traagschuim in combinatie
met coolgel. Dit voelt fris en koel aan en
is dus ideaal tijdens de warme seizoenen.
De andere zijde is afgedekt met HR koudschuim. Dit is veerkrachtig, soepel en past
zich goed aan naar de contouren van uw
lichaam, hierdoor voelt het comfortabel

Luxe
handgrepen

EEN ÉCHT FAMILIEBEDRIJF

23 cm
dik

Aero Flow
Systeem

aan. Het matras is leverbaar in een soepele
en stevige uitvoering en het draaien is door
de handgrepen een fluitje van een cent.

Voor ons is het geweldig om een familiebedrijf te hebben. Hans is in de vestiging

Hypo allergeen

Coevorden te vinden en Ruud zit in Emmen. Zonder
onze echtgenotes Helen en
7 comfortzones
Monique hadden we het echter nooit gered. Beide werken hard mee in
ons 60-jarige
Veerkrachtig

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

Koudschuim
familiebedrijf, Helen in Coevorden en Monique in Emmen. Voor goedHR
advies
bent u

80 x 200 cm

909a.-

455.-

bij ons aan
het juiste adres en een heerlijke kop koffie staat altijd voor u klaar!
VANAF:

140 x 200 cm

1449a.-

90 x 200 cm

1029a.-

515.-

725.-

160 x 200 cm

1609a.-

799.-

180 x 200 cm

1769a.-

879.-

455.-

OPTIMALE VENTILATIE

100 x 200 cm 1069a.-

529.-

120 x 200 cm

659.-

ook wanneer u een ‘warme slaper’ bent, is dit matras geschikt.

Ook voor aktieprijzen leverbaar op 210 en 220 lang

Graag tot ziens in één van onze
winkels!
Het Aero
Flow Systeem zorgt voor optimale ventilatie. Dus
Hans, Helen, Ruud en Monique Wortelboer, Erik, Gretha, Jarno en Cornel

1319a.-

CBW-ERKEND | FAMILIEBEDRIJF SINDS 1959 | GÉÉN AANBETALING | WIJ GEVEN SLAAPGARANTIE | WIJ ONTZORGEN VAN A TOT Z | ALTIJD GRATIS MATRAS RETOURSERVICE

Nijbracht 78 - Emmen - 0591-658711 | Friesestraat 15a - Coevorden - 0524 - 512 395

WORTELBOERBEDDEN.NL
wortelboer-bedden

Ondernemer van de maand
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Rob van Dort Makelaardij
Exclusief wonen in het noorden

hoe exclusieve woningen sneller verkocht kunnen worden.
Door actieve verkoopstrategie en een geheel nieuwe manier van presentatie die aangeboden wordt middels het
platinapakket zal resultaat dan ook niet lang op zich laten
wachten. Rob doet alles met 100% om voor zijn klanten
duurzaam succes te bewerkstelligen. Als aankoopmakelaar heeft RVDM al diverse enthousiaste klanten begeleidt.
Op dit moment vinden er al gesprekken plaats met partijen om RVDM op te schalen door middel van een franchise succesformule. Het is de bedoeling dat in 2020 RVDM
uitgebreid wordt met 12 kantoren in Nederland. Geen
traditionele franchiseformule, maar één die gebaseerd is
op de vernieuwde zakelijkheid waarin verbinden, kennis
van zaken, integriteit, transparantie en menselijkheid de
sleutelrol spelen. Volgens Rob is delen het nieuwe winnen.
Ook binnen zijn werk van de werving & selectie past hij
deze sleutels toe waardoor hij al 25 jaar een begrip in de
topbedrijven en het plaatsen van mensen op invloedrijke
posities is. Rob denkt niet in moeilijkheden maar in mogelijkheden, is altijd bereikbaar, ook buiten kantooruren en
in het weekend. Hij gaat verder waar anderen opgeven.
‘Nee’ komt niet voor in zijn vocabulaire.
Rob voorziet dat de woningmarkt onder druk komt te
staan en er komend jaar veel reuring zal ontstaan in de
economie en de huizenmarkt.
Om een beeld te geven hoe de vernieuwde zakelijkheid er
concreet uit ziet, kunt u zien op de website www.robvandortmakelaardij.nl. Hier ziet u hoe bijvoorbeeld het huis
aan de Oeverzwaluw 34 in Emmen gepresenteerd wordt.
Om een exclusieve woning in de markt te zetten wordt
geen enkele mediavorm onberoerd gelaten. Rob van Dort
Makelaardij werkt uitsluitend met gerenommeerde en gecertificeerde partijen die hun sporen in de huizenmarkt
reeds verdiend hebben. Gedacht kan worden aan makelaars, taxateurs, bouwkundige experts en raadgevers in
hypotheken, waardoor er een totaalpakket op maat geleverd wordt.

Rob van Dort CEO / Founder van de Rob van Dort Groep. Rob van Dort is inmiddels 25 jaar succesvol ondernemer op het gebied van werving, selectie, coaching en consultancy. Na het succes van zijn eerste boek rolt zijn
tweede boek ‘De vernieuwde zakelijkheid’ de simpelheid van direct en duurzaam succes, binnenkort van de pers.
Het boek is vanaf 1 december 2019 bestelbaar op www.devernieuwdezakelijkheid.nl.
Al op vroege leeftijd heeft Rob een passie voor exclusieve
woningen, wat er in geresulteerd heeft dat binnen de RVD
Groep een divisie opgericht is met de naam ‘Rob van Dort

Makelaardij’, exclusief wonen in het noorden. Exclusieve
woningen staan veelal lang te koop, zeker in de noordelijke provincies. RVDM heeft een vernieuwende kijk op

Aankomend jaar zal de makelaardij ondersteunt gaan
worden door het luxueuze magazine ‘RVDM Het nieuwe
wonen’ waar toonaangevende en gerenommeerd bedrijven in het topsegment wonen met een exclusief interview
en topfoto’s komen te staan.
Kortom, duizendpoot Rob van Dort is nog lang niet klaar.
Als ondernemer van de maand is hij dan ook trots op zijn
team en verheugd zich op de aankomende periode om
topbedrijven succesvoller te maken en huiseigenaren
professioneel te begeleiden bij hun aankoop of verkoop.
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Social Deal Actie in november:
een proefles voor slechts € 12,50!
Scheperpark
Boermarkeweg 50c | 7824 A A Emmen
06-347 70769 | info@bodypulse.nl

AANBIEDING:
15 LESSEN VOOR € 150
IN PLAATS VAN € 175
Adres: Duivenveld 14 // 7827 NA Emmen // Telefoon: 06-46273227
Mail: info@vacustepstudiodrenthe.nl
Internet: www.vacustepstudiodrenthe.nl

Media & Design Totaal
www.mediaendesigntotaal.nl

www.fitinbalance.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Neem contact op voor alle mogelijkheden.
Redactie adres:

Laan van de Iemenhees 520
7823 JW Emmen

Telefoon:

06 83 93 13 40

Mail:

info@mediaendesigntotaal.nl

Internet:

www.mediaendesigntotaal.nl

Advertentie tarieven:

Op aanvraag

Welkom bij boerderij ‘Het Landschap’
De ideale locatie voor een familiefeest, bedrijfsuitje of bijvoorbeeld een
kinderfeestje. Beleef een actieve dag op onze boerderij in Drenthe met

Makkelijk en snel
Afslanken!
Eind no
vember
bestaan
wij

1 JAAR

Houd o

Vacustep Studio Drenthe in Emmen biedt je de

mogelijkheid om op een ontspannen wijze je spieren te
trainen, de gewrichten soepel te maken en te houden.

!

nze we
bsite
in de g
aten
voor m
ooie
aanbied
ingen!

Je voelt je ﬁtter, soepeler en meer ontspannen. Dit alles

in een huiselijke sfeer. Wij bieden hiervoor de vacusteps met infraroodfunctie aan.
Een kuur in de Vacustep pakt jouw BBB-zone aan en zorgt voor een strakkere
huid, vermindering van de cellulite, een betere doorbloeding en verliezen

van centimeters in de probleemzones. Hiervoor gebruiken wij Vacusteps met

infraroodfunctie. Door de unieke combinatie bewegen in een vacuümruimte vindt
er vanaf het begin een optimale doorbloeding plaats bij: buik, billen en benen.

BEL VOOR 1 GRATIS PROEFLES NAAR MONIQUE EILERING: 06 46 27 32 27

Adres: Duivenveld 14 // 7827 NA Emmen // Telefoon: 06-46273227
Mail: info@vacustepstudiodrenthe.nl // Internet: www.vacustepstudiodrenthe.nl

activiteiten zoals Boerengolf, Cursus boer/boerin, Boerenlympics of
frisbeegolf. Wij zijn gevestigd in Holsloot / Veenoord (tussen Emmen
en Coevorden, Drenthe) en hebben alle ruimte om heerlijk te ‘boeren’.
Word een echte boer of boerin tijdens de ‘Cursus Boer(in)‘ of versla je
vrienden, collega’s, familie of vereniging tijdens een potje boerengolf
en/of boerenlympics. De spelen zijn allen ook uitermate geschikt voor
teambuilding. Leer koeien melken, kalfjes voeren en tractor rijden tijdens
de cursus boer(in). Jong en oud zijn welkom op onze boerderij!

Een complete dag met activiteiten en eten/drinken?
Tevens is er de mogelijkheid om er een gezellige dag van te maken en na de
activiteiten lekker te gaan borrelen, dineren en feesten.
Een barbeque of liever warm en koud buffet? In overleg is alles mogelijk.

Arrangementen
Gezellig met de familie boerengolf spelen in combinatie met een barbeque?
Of met collega’s de cursus boer/boerin doen en afsluitend een warm- en
koud buffet? Dat kan allemaal! Speciaal daarvoor hebben wij een aantal
arrangementen samengesteld.

Adresgegevens • Verlengde Landschapsweg 1 • 7845 TS Holsloot
(Veenoord) • Tel: 0591 55 3585 • bgg 06 2905 3468

Dit is Emmen!
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maD styling
Interieurstyling - Interieuradvies

Interieurstyling door maD styling zorgt dat u (weer) gek op uw interieur wordt.
maD styling geeft kleur-, stijl- en verlichtingsadvies. Ook een interieurontwerp of
totaalplan behoort tot de mogelijkheden. Gek op uw interieur, toe aan iets anders,
maar niet goed wetend dit om te zetten naar concrete ideeën?
Bij maD styling bent u aan het goede adres!
Boslaan 13 - 7822 EN Emmen - info@madstyling.nl - +31 (0) 6 417 07 710

•
•
•
•

Word lid van de eerste indoor speedsoccerclub van Nederland
Jeugd jaar lang onbeperkt voetballen* €7,99 p.p. per maand
Volwassenen jaar lang onbeperkt voetballen* €9,99 p.p. per maand
AKTIE: Bij inschrijving van een team van minimaal 8 personen jeugd of
minimaal 10 personen volwassenen betaal je €40,- p.p. voor een jaar
lang onbeperkt voetballen*

Kinderfeestjes, Bubblebal, Archerytag, Lasergame, Expeditie Robinson,
Apenkooi 2.0, Trefbalclinic, Ouderwetse gymles, Luchtkussenverhuur,
Opblaasbaar Pannaveld en Pannakooi, Voetbaldarts, Poolsoccer,
Levend Tafelvoetbal, PubQuiz, Minute 2 Win it, Jongens tegen de Meiden,
Ik hou van Holland en nog VEEEEL meer!!

*vraag naar voorwaarden

Nijbracht 37A • 7821 CB Emmen • 06 150 91 085
info@emmen.soccertemple.nl • www.emmen.soccertemple.nl

Welkom bij

Tamboerpassage 3, 10-12
7902 GM Hoogeveen
www.reaswonen.nl

Dit is Emmen!
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Openingstijden:
Geopend van maandag t/m zaterdag
van 09:30 tot 17:00 uur.

Bosma campers, een begrip in camperland, al meer
dan 10 jaar actief in de camper-branche! In onze
sfeervolle showroom heeft
u ruime keuze uit allerlei
soorten campers in alle
prijsklassen. Al onze campers worden afgeleverd met
een kostenloze campercheck, nieuwe APK en krijgt
u bij aflevering uitleg over
de werking van de camper!

Bosma Ca mpers is al 6 jaar marktleider in gebruikte ca mpers!
In 2000 zijn wij begonnen met de verkoop van kampeerauto’s,
omdat de campers in Nederland volgens ons totaal overprijsd
waren! Wij zijn toen met een ijzersterke formule gestart; scherp
inkoopbeleid, lage marges en daardoor lage verkoopprijzen!

Bij ons betaald u ook geen
afleveringskosten en hanteren wij de meest coulante
garantievoorwaarden van
Nederland. Tevens hebben
wij verschillende garages in het land waar u terecht
kunt met uw camper in uw garantie periode, maar
natuurlijk ook in onze nieuwe werkplaats.

Bosma campers
bij SBS op TV!
Scan de code met uw smartphone en bekijk de film.

Tjl buscampers: Nieuw in gebruikt. Het gaat als volgt; wij kopen gebruikte bussen welke door ons worden omgebouwd tot hoogwaardige
campers. Bepaal zelf hoe uw droomcamper er uit komt te zien! Neem
voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

Bosma Campers, Westerlijke Doorsnee nz 122, 7881 PE Emmer Compascuum.
Telefoon: +31(0)-591-357133, E-mail: info@goedkopecampers.nl

www.goedkopeca mpers.nl

