
 

 
 

 

Telefoonantwoordservice 

Even niet bereikbaar en uw potentiële klant zit 

al bij de concurrent! Vooral bij kleinere 

ondernemingen waar de ondernemer zelf vaak 

onderweg is, in bespreking zit of gewoon even 

niet bereikbaar wil zijn, laat de telefonische 

bereikbaarheid vaak te wensen over. 

Doorschakelen naar een antwoordapparaat of 

mobiele telefoon is een oplossing die weinig 

professionaliteit uitstraalt.  

 

Met onze professionele 

telefoonantwoordservice behoort dit tot het 

verleden, onze telefonistes nemen dagelijks 

van 8:30 tot 17:00 uur de telefoon op met uw 

bedrijfsnaam en staan uw relaties te woord op 

een correcte wijze zoals u dat ook van uw 

eigen telefoniste zou verwachten. 

 

Al vanaf € 29,00 per maand inclusief uw eigen 

telefoonnummer, ook als tijdelijke oplossing 

tijdens uw vakantie mogelijk. 

 

Administratieve- en secretariële 

werkzaamheden 

Komt u zelf niet toe aan het up-to-date en op 

orde houden van uw administratie dan nemen 

wij u deze zorg graag uit handen. Ook als u 

(tijdelijk) een extra kracht nodig heeft voor een 

eenmalig project, piekdrukte of het organiseren 

of notuleren van uw vergadering bent u bij ons 

aan het juiste adres. 

 

Print- en/of kopieerwerkzaamheden 

Bij de receptie van bedrijvencentrum De 

Poeldonk kunt u dagelijks zonder afspraak 

terecht voor al uw print en kopieerwerk. 

 

Printen in kleur 

A4 enkelzijdig € 0,50 per pagina 

 

Printen of kopiëren in zwart/wit 

A4 1-50 stuks € 0,10 per kopie enkelzijdig 

A4 abonnement 50 kopieën € 4,00 

A4 abonnement 100 kopieën € 7,00 

A4 abonnement 500 kopieën € 30,00 

A4 abonnement 1000 kopieën € 50,00 

Dubbelzijdig of A3 prijs 2 x A4 

 

(grotere aantallen op aanvraag) 

 

 

Verhuur vergaderruimte 

Op bedrijvencentrum De Poeldonk beschikken wij 

over een comfortabele vergaderruimte voorzien 

van projectiescherm, white board en flip-over. 

De vergaderruimte is geschikt voor maximaal 14 

personen. Indien gewenst kunnen wij ook uw 

lunch tijdens vergaderingen verzorgen, of uw 

vergadering notuleren. 

 

Huur vergaderruimte per dagdeel € 25,00 

Huur vergaderruimte per hele dag € 45,00 

Huur vergaderruimte per avond € 40,00 

Huur beamer per dagdeel € 75,00 

(prijzen exclusief 19% B.T.W. en inclusief 

gebruik van projectiescherm, white board en flip-

over en 2 kannen koffie en 1 kan thee per 

dagdeel) 

 

Ontwerp en levering drukwerk 

Wij verzorgen het ontwerp van uw drukwerk of 

website en kunnen tegen zeer concurrerende 

tarieven al uw drukwerk zoals visitekaartjes, 

briefpapier of bedrijfsbrochure leveren in kleine 

en grote aantallen. 

 

Marketing- en verkoopondersteuning 

Het succes van uw onderneming wordt bepaald 

door de juiste marketingaanpak! Met onze 

jarenlange ervaring in business tot business 

marketing zijn wij in staat uw doelstellingen te 

vertalen in een praktijkgerichte 

marketingaanpak. 

 

Behalve met u meedenken, adviseren en 

uitwerken van uw marketingplannen, kunnen wij 

u met een professioneel team van medewerkers 

ook ondersteunen bij de implementatie ervan of 

zelfs uw gehele marketing en verkooptraject uit 

handen nemen. 

 

Het succes van uw verkoop begint bij de eerste 

afspraak! Onze telemarketing professionals 

maken voor u die eerste afspraak zodat voor u 

de moeilijke eerste stap alvast is gezet. 

 

Ook voor leveren en screenen van 

adressenbestanden, versturen en nabellen van 

uw mailing, aftersales, marktonderzoek of 

klanttevredenheidsonderzoek. 

Loopt u gerust eens binnen en informeer naar de mogelijkheden! 

Wij stemmen onze werkzaamheden graag geheel af op uw wensen! 

 

Trek in ijs of frisdrank, of zit u even zonder kantoorartikelen zoals papier, enveloppen, 

pennen of postzegels ook dan bent u welkom bij de receptie. 
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