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1 Inleiding 
 

Het Stationscentrum in Heiloo heeft een perfecte ligging aan 

het station en een divers aanbod van mode, horeca en twee 

supermarkten. Er zijn veel sterke lokale ondernemers die een 

regionale aantrekkingskracht hebben, aangevuld met een 

aantal landelijke ketens. De uitgangspunten zijn dus goed, 

toch zijn er nog sterke verbeterpunten op gebied van samen-

werking, profilering en de openbare ruimte 

1.1 Aanleiding 

Goed georganiseerde ondernemers hebben een positief ef-

fect op de levendigheid en toekomstbestendigheid van win-

kelgebieden. Alleen door op structurele wijze samen te wer-

ken, kunnen ondernemers opboksen tegen het geweld van 

het online aanbod en de effecten van de actuele corona-

maatregelen. Een aangename en unieke beleving voor de 

consument te creëren, is daarom van groot belang. Denk 

hierbij aan sfeerverlichting, groen in de openbare ruimte, 

kleinschalige activiteiten, marketing en promotie van het aan-

bod. Het gezegde is niet voor niets: “Alleen ben je sneller, 

samen kom je verder”.  

 

Het afgelopen jaar heeft het Stationscentrum in Heiloo het 

Kom-In-Actie-Traject van De Nieuwe Winkelstraat doorlopen. 

Eén van de uitkomsten van het traject is, dat ondernemers 

hebben uitgesproken dat een structurele financieringsvorm 

noodzakelijk is om het winkelgebied naar een hoger niveau 

te brengen. Vanuit deze ambitie is het idee geboren om een 

bedrijveninvesteringszone (kortweg de BIZ) te starten. 

 

1.2 Conclusies KIAT samengevat 

Sterke punten 

+ Overzichtelijke opzet;  

+ Diverse speciaalzaken in midden/hoog segment; 

+ Diversiteit in mode & 2 elkaar aanvullende supermarkten 

(Vomar & Ekoplaza); 

+ Historische panden & uitstraling Stationsweg; 

+ Ligging nabij station geeft goede OV-bereikbaarheid; 

+ Aanwezigheid parkeergarage; 

+ Gratis parkeren (deel blauwe zone). 

 

Zwakke punten 

- Geen eenheid in inrichting, uitstraling en fietsparkeren is 

dominant; 

- Matige verbinding Stationsweg, Stationsplein en horeca 

Heerenweg; 

- Stationsplein heeft geen verblijfskwaliteit; 

- Entree winkelgebied is onvoldoende zichtbaar; 

- Onderhoudsniveau is te laag; 

- Gevaarlijk stoeprandje plein; 

- Laad- en losplek voor plein haalt zicht weg; 

- Lang parkeren aan deel Stationsweg; 

- Dominantie auto verbinding Stationsplein en –weg; 

- Geen venstertijden voor bevoorrading. 

 

Aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd, gericht op de 

speerpunten basis op orde, lokale samenwerking en identi-

teit: 

1. Versterken inrichting & uitstraling 

2. Bedrijfsmatige aansturing Stationscentrum 

3. Activeer de ondernemers 

4. Verdieping merk Stationscentrum en bezoekersgroepen 

5. Content op orde 

6. Digitaal in een fysieke omgeving 

 

Ondernemers financiering vanuit BIZ 

Een professionalisering van de samenwerking en het waar-

borgen van structurele financiering is noodzakelijk om ervoor 

te zorgen dat het Stationscentrum haar positie naar de toe-

komst versterkt. Met de realisatie van een BIZ per 1 januari 

2021 willen de ondernemers verantwoordelijkheid nemen. 

Commitment naar de toekomst toe in zowel samenwerking 

als financiering is de sleutel tot succes.  

 

De actuele corona-crisis onderstreept het belang van samen-

werking. Vanwege de effecten op, zowel het ondernemer-

schap in verschillende branches, als de beperking in moge-

lijkheden voor organiseren van evenementen, is het initiatief 

om de BIZ te starten voor 3 jaar tegen naar beneden bijge-

steld tarief. Dat geeft een stevige basis voor samenwerking.  

 

Heiloo 



1 Inleiding 
BIZ-plan Stationscentrum Heiloo 

 vrijdag 2 oktober 2020 4 

 

 
1.3 Wat is een BIZ 

De bedrijveninvesteringszone (kortweg de BIZ) is een afge-

bakend, aaneengesloten gebied, zoals een bedrijventerrein 

of winkelstraat, waarin ondernemers en/of vastgoedeigena-

ren samen tijd en geld investeren in het verbeteren van hun 

omgeving. Een BIZ kan worden opgezet door ondernemers, 

eigenaren of door beide partijen samen. Landelijk zijn er al 

meer dan 300 BIZ’en. De BIZ heeft onder andere de vol-

gende eigenschappen: 

 Een BIZ wordt opgericht voor en door ondernemers. 

Deze bepalen zelf op welke manier er geïnvesteerd 

wordt; 

 Het is een structureel en professioneel samenwerkings-

verband voor een periode van maximaal 5 jaar, waarbij 

de ondernemers in Heiloo kiezen voor 3 jaar; 

 Met de BIZ worden activiteiten gefinancierd in de open-

bare ruimte of online, gericht zijn op het bevorderen van 

de economische ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, de 

leefbaarheid en/of veiligheid; 

 Iedere gebruiker en/of ondernemer van commercieel 

vastgoed betaalt mee. Investeringskracht ontstaat door 

verplichte bijdrage met een eerlijke verdeling van de 

kosten;  

 De BIZ komt er alleen wanneer er aantoonbaar en vol-

doende is draagvlak hiervan is sprake indien:  

o Minimaal 50% van alle bijdragenplichten heeft 

een stem uitgebracht 

o 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor de in-

voering is 

 De BIZ wordt opgericht voor een duur van 3 jaar. In het 

derde jaar wordt de BIZ geëvalueerd en dient opnieuw 

het draagvlak te worden aangetoond om de BIZ te ver-

lengen en waar nodig de voorwaarden aan te passen. 

1.4 Financiële gevolgen 

Op basis van voldoende draagvlak gaat iedere ondernemer 

vervolgens per jaar € 420,- per object betalen. In afwijking 

wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmer-

king gelaten de vrijstellingen zoals opgenomen in de verorde-

ning BIZ Stationscentrum Heiloo. 

 

1.5 Leeswijzer 

Achtereenvolgens zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:  

 De afbakening van het BIZ-gebied 

 De ambities & doelstellingen van de BIZ 

 Een Meerjarenplan op basis van thema’s 

 De Meerjarenbegroting  

 De organisatiestructuur voor de BIZ  

 Bijlagen  
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2 BIZ-gebied 
 

2.1 Richtlijnen afbakening 

De BIZ vormt een afgebakend en aaneengesloten gebied 

van het Stationscentrum in Heiloo, waarbinnen ondernemers 

samen gaan investeren. Alle ondernemers werkzaam in een 

onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning vallend 

binnen het BIZ-gebied zijn bijdrageplichtig. In geval van leeg-

stand wordt de bijdrage geheven bij de eigenaar.  

 

Uitgangspunten voor de afbakening van het gebied zijn:   

 Het BIZ-gebied is een aaneengesloten gebied met een 

logische afbakening; 

 Ondernemers binnen het gebied hebben baat bij de in-

vesteringen die door de BIZ worden gedaan.  

 

2.2 BIZ-gebied 

Op het kaartbeeld op pagina 6 is het BIZ-gebied weergege-

ven. Het BIZ-gebied bestaat uit de volgende straten en huis-

nummers:  

 Heerenweg 138 t/m 162 (even)   

 Heerenweg 199 t/m 211 (oneven)  

 Stationsplein 3 t/m 47 (oneven)  

 Stationsplein 24 t/m 100 (even) 

 Stationsweg 61 t/m 89 (oneven) 

 Stationsweg 74 t/m 86 (even)  

 

2.3 Vrijstellingen BIZ 

Er is gekozen om aanvullende objecten, die met name een 

maatschappelijk karakter hebben, vrij te stellen van BIZ-bij-

drage. Het kan gaan om: 

 Objecten die zijn aangemerkt als trafo, telefooncentrale 

en zendmast; 

 Objecten die zijn aangemerkt als overig cultureel, ver-

pleegtehuis en verzorgingstehuis/bejaardentehuis; 

 Belastingobjecten voor zover die bestemd zijn en in ge-

bruik zijn voor het geven van onderwijs. 

 

Een nadere uitwerking van o.a. de vrijstellingen is opgeno-

men in de Verordening Bedrijveninvesteringszone Onderne-

mers Stationscentrum Heiloo 2021-2023.  
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Figuur 1:Gebiedsafbakening BIZ Stationscentrum Heiloo 2021-2025 
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3 Ambitie & 
doelstellingen 

 

3.1 Centrale ambitie 

Om de positie van het Stationscentrum te versterken en aan-

trekkelijk te houden wordt ingezet op een aantrekkelijker en 

sfeervoller centrum, met zo min mogelijk leegstand. Dit kan 

niet gerealiseerd worden zonder een betere samenwerking 

tussen de ondernemers. Hiervoor ingezet op een BIZ. Finan-

ciële middelen zijn namelijk nodig om investeringen te doen.   

 

Ambitie: 

Vergroten van de economische vitaliteit en aantrekkings-

kracht van het Stationscentrum Heiloo voor de eigen inwo-

ners en bezoekers, door middel van een sterke, structu-

rele samenwerking tussen ondernemers. Met als doel dat 

het ondernemersklimaat in het Stationscentrum aantrek-

kelijk blijft én bezoekers graag een bezoek blijven bren-

gen.  

 

3.2 Doelstellingen 

Om deze ambitie te bereiken wordt ingezet op de volgende 

doelstellingen:  

 Activeren van ondernemers en het verbeteren en pro-

fessionaliseren van samenwerking tussen hen onder-

ling;  

 Versterken van de ruimtelijke inrichting en verbeteren 

van de uitstraling van het Stationscentrum; 

 Extra verdiepingsslag naar het merk Stationscentrum 

en de verschillende bezoekersgroepen voor een heldere 

en duidelijke profilering van het centrum en dit geza-

menlijk uitdragen naar potentiele bezoekers uit de eigen 

gemeente en de regio. En het verbeteren van de (digi-

tale) content en zichtbaarheid. 

 

3.3 Bouwstenen voor de toekomst 

Om de visie en doelen te kunnen realiseren werken de on-

dernemers de komende drie jaar samen vanuit een meerja-

renprogramma. In het meerjarenprogramma is de ambitie 

met doelstellingen vertaald naar drie hoofdthema’s en bijbe-

horende projecten.  

 

De belangrijkste thema’s voor het Stationscentrum zijn:  

1. Samenwerking & Activatie 

2. Inrichting & Uitstraling 

3. Promotie & Identiteit 

 

De ambitie, doelen en thema’s geven koers. Met de BIZ wor-

den structurele financiële middelen ingezet vanuit onderne-

mers om deze koers te realiseren.  
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4 Meerjarenprogramma 
 

In dit hoofdstuk zijn de thema’s uitgewerkt waar de BIZ zich 

de komende jaren op gaat richten. Per thema zijn de visie en 

deelactiviteiten opgenomen, wat een beeld geeft van de ko-

mende jaren. Benadrukt wordt dat de BIZ jaarlijks bepaalt 

waar de BIZ-gelden aan besteed worden. Middels bijeen-

komsten en deelname in de werkgroepen hebben álle onder-

nemers inspraak in de activiteiten die worden gekozen.  

 

4.1 Thema 1: Samenwerking & activatie 

Doelstelling 

Activeren van ondernemers en het verbeteren van de on-

derlinge samenwerking. 

 

Wat willen we bereiken? 

 Het stimuleren van de samenwerking en gezamenlijke 

activiteiten tussen ondernemers. 

 Het activeren van ondernemers om deze meer betrok-

ken te maken bij het Stationscentrum.  

 

Hoe gaan we dit doen? 

 Professionaliseren: Door middel van de BIZ (en de 

werkgroepen en het bestuur) wordt het centrum professi-

oneel aangestuurd.  

 Activatie & communicatie: Stimuleren van kennisuit-

wisseling, netwerkvorming en samenwerking tussen on-

dernemers wordt ingevuld middels een periodieke 

nieuwsbrief (2 x per jaar), kennis- en netwerkbijeenkom-

sten en actieve deelname in werk/projectgroepen.  

 

 

4.2 Thema 2: Inrichting & Uitstraling 

Doelstelling 

Versterken van de ruimtelijke inrichting en verbeteren uit-

straling van het Stationscentrum. 

 

Wat willen we bereiken? 

 Streven naar uniformiteit en identiteit met een inrichting 

van de openbare ruimte, groenvoorzieningen, speelvoor-

zieningen, verlichtingselementen, inrichtingselementen 

(banken, prullenbakken, fietsenrekken) en aandacht 

voor uniformiteit in uitstraling van het gebied als geheel. 

 

Hoe gaan we dit doen? 

 Vergroening: Het realiseren van meer groen en het ver-

beteren van de groenvoorzieningen o.a. rondom de par-

keergarage. 

 Sfeerverlichting: Tijdens de donkere maanden van het 

jaar wordt het Stationscentrum sfeervol verlicht.  

 Entree versterken: De entree van het centrum moet 

zichtbaarder worden, eventueel op een ludieke manier.  

 Aanpak fietsparkeren: Tegengaan van overlast van 

fietsparkeren op het plein door middel van het niet meer 

toestaan van fietsparkeren daar. Daarnaast moeten de 

plaatsen waar fietsparkeren wel mag, beter worden aan-

gegeven. Dit vraagt inzet van de gemeente.  

 Uitbreiden terrasfunctie: De terrasfunctie op het Stati-

onsplein moet verder worden uitgebreid om zo een le-

vendiger uitstraling te krijgen.  

 Aanpassen gevaarlijk stoeprandje: De stoeprand op 

het plein moet waren aangepast om veiligheid voor alle 

doelgroepen te waarborgen (inclusiviteit). Ook dit vraagt 

inzet van de gemeente.  

4.3 Thema 3: Promotie & Identiteit 

Doelstelling 

Extra verdiepingsslag naar het merk Stationscentrum en 

de verschillende bezoekersgroepen voor een heldere en 

duidelijke profilering, zowel on- als offline, van het cen-

trum en dit gezamenlijk uitdragen naar potentiele bezoe-

kers uit de eigen gemeente en de regio. 

 

Wat willen we bereiken? 

 Identificeren van de doelgroepen zodat we (nog beter) 

weten wie onze belangrijkste klanten zijn. 

 Het centrum als één merk neerzetten. 

 Het updaten van de online omgeving en het verbeteren 

van de digitale content en zichtbaarheid. 

 

Hoe gaan we dit doen? 

 Online & offline profilering: door ontwikkelen van het 

merk Stationscentrum en de online / offline profilering 

naar de meest kansrijke doelgroepen nader uitwerken. 

 Het merk Stationscentrum: uitwerken van het verhaal  

en identiteit van het Stationsgebied. En het ontwikkelen 

van een uniforme huisstijl, website & social media 

 Evenementenkalender: inzicht krijgen in de jaarkalen-

der van evenementen en activiteiten in het Stationscen-

trum en deze tegen het licht houden of de activiteiten 

passen bij de identiteit, welke mogelijk een boost kunnen 

krijgen of dat er nog kansen zijn voor aanvulling ook in 

relatie tot corona. 

 Verbindende acties ondernemers: bedenken van ac-

ties / combi-deals tussen verschillende ondernemers om 

extra verbinding met het centrum te krijgen en een boost 

te geven aan ‘koop lokaal’. 
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5 Begroting 
 

5.1 Bijdrageplichtigen en heffing 

Op basis van de afbakening telt de zone op 24 september 

2020 in totaal 45 bijdrageplichtigen. Met een jaarlijkse bij-

drage van € 420,- komt het totale budget op ca. € 18.900,-.  

5.2 Meerjarenbegroting 

De begroting heeft betrekking op de benoemde thema’s, pro-

jecten, organisatie en overig. 

 

Buffer  

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van 

€ 2.000,- per jaar als buffer voor de perceptiekosten als ook 

andere onvoorziene uitgaven, bijvoorbeeld toegekende be-

zwaren.   

 

Globale verdeling budgetten Meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting geeft de globale budgetten naar 

thema weer. Per jaar wordt er een plan opgesteld waarin de 

budgetten zijn verdeeld naar projecten. Zo kan er onderling 

nog een en ander afgestemd om te voldoen aan de behoefte 

per jaar. Het is mogelijk dat er in de toekomst een thema 

wordt toegevoegd of komt te vervallen. Het totale budget mi-

nus een bedrag van € 2.000,- (opgebouwd uit perceptie-, or-

ganisatorische en onvoorziene kosten) vormt het budget voor 

een jaarplan waarmee de subsidie wordt aangevraagd en 

ook verantwoord. 

 

 

5.3 Dekking & overschotten 

BIZ-subsidie 

De door de gemeente uit te keren BIZ subsidie bestaat uit de 

opbrengst van de heffing onder de bijdrageplichtigen, vermin-

derd met de perceptiekosten die de gemeente rekent (2,5%). 

De BIZ-subsidie is niet met BTW belast.  

 

Leegstand 

In het geval van leegstand wordt niet de gebruiker, maar de 

eigenaar van het pand belast. Zodra het pand weer verhuurd 

of verkocht is, zal in het daarop volgende jaar de nieuwe ge-

bruiker worden belast.  

 

Vertrek van ondernemers 

In geval van tussentijds vertrek van een ondernemer uit het 

BIZ-gebied krijgt men geen geld terug. Het is aan de onder-

nemer om dit onderhands met de volgende gebruiker of eige-

naar te verrekenen.  

 

 

 

 

Tabel 1: Meerjarenbegroting BIZ Stationscentrum Heiloo 2021-2023 

Overschotten 

Indien aan het eind van een subsidieperiode een deel van de 

op die periode betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is be-

steed, kan dat deel worden verschoven naar de volgende pe-

riode. Zo kunnen er middelen ontstaan voor extra investering 

in het Stationscentrum. Als er geen volgende BIZ-periode 

komt, zal de Vereniging het niet bestede bedrag, na aftrek 

van alle door de gemeente goedgekeurde kosten, naar rato 

terugbetalen aan de bijdrageplichtigen die voor de laatste 

subsidieperiode de BIZ-bijdrage hebben betaald. 

 

 

  

 2021 2022 2023 

Thema 1. Samenwerking & activatie € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Thema 2. Inrichting & Uitstraling € 6.000 € 6.000 € 6.000 

Thema 3. Promotie & Identiteit  € 9.900 € 9.900 € 9.900 

Onvoorzien, organisatie- & perceptiekosten € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Totaal € 18.900 € 18.900 € 18.900 
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6 Organisatie 
 

6.1 Rechtsvorm en termijn 

De BIZ Stationscentrum Heiloo kiest ervoor om samen te 

werken vanuit een vereniging als rechtsvorm. De BIZ wordt 

opgericht voor de termijn van 3 jaar. Het BIZ-bestuur is ver-

antwoordelijk voor de uitvoering van het voorliggende BIZ-

plan.  

 

6.2 Het BIZ-bestuur 

Het BIZ-bestuur ‘zet de koers uit’ met voorliggend meerjaren-

programma en bijbehorende begroting voor de periode 2021 

t/m 2023. Op basis van deze begroting worden jaarplannen 

opgesteld, die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 

van het bestuur. Hierover legt het bestuur jaarlijks verant-

woording af aan de gemeente en aan haar achterban van on-

dernemers over de besteding van de beschikbare middelen. 

Bovendien zorgt zij ervoor dat alle leden kosteloos kennis 

kunnen nemen van de begroting, de rekening en de verant-

woording. Het bestuur is verantwoordelijk voor het BIZ-bud-

get en maakt zij hierover afspraken met de gemeente in de 

verordening en de samenwerkingsovereenkomst. 

 

6.3 Organisatiestructuur 

Projectplannen worden uitgewerkt in de twee werkgroepen 

volgens een vast projectplan. Dat wordt ingediend bij het 

BIZ-bestuur, waarna het bestuur de plannen naast elkaar legt 

en afweegt welke projecten budgetten krijgen voor uitvoering.  

Overlegmomenten 

 Het BIZ-bestuur komt gemiddeld eens per 6 weken sa-

men;  

 De Werkgroepen komen gemiddeld eens in de 2 tot 3 

weken samen, afhankelijk van de behoefte en beno-

digde inzet. Vanuit de werkgroepen is het mogelijk 

aparte projectteams samen te stellen die een project be-

geleiden (b.v. een speciale activiteit voor de feestda-

gen).  
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Bijlagen 

1. Uitvoeringsovereenkomst 

2. Verordening 

3. Statuten BIZ-vereniging 

4. Lijst van bijdrageplichtigen 

 

 

  

NAAM STRAAT HUISNR HUISNRTOEV POSTCODE WOONPLAATS BRANCHE

Kado & Zo Heerenweg 138 A 1851KV Heiloo Cadeau-Art

Tumi Heerenweg 138 B 1851KV Heiloo Restaurant

Sushi Yan Heerenweg 138 A 1851KV Heiloo Fastfood

Il Corso Heerenweg 140 1851KV Heiloo Restaurant

Cafe Blondes Heerenweg 142 1851KW Heiloo Cafe

Chris's Coffee & Tea Heerenweg 144 1851KW Heiloo Lunchroom

Cafe de Wit Heerenweg 146 1851KW Heiloo Cafe

t Gymlokaal Heerenweg 148 1851KW Heiloo Fitness

Rentenaar Heerenweg 162 1851KW Heiloo Dibevo

Service Koers Heerenweg 199 1851KP Heiloo Fietsen

Rutgers Hoortechniek Heerenweg 203 1851KP Heiloo Hoortoestel

De Chocotheek Heerenweg 211 1851KR Heiloo Chocolaterie

Sunny Dreams Stationsplein 3 1851LN Heiloo Damesmode

Barbershop Reddi Stationsplein 3 C 1851LN Heiloo Kapper

Plaza Cinco Stationsplein 5 1851LN Heiloo Cafe-Restaurant

Zonneveld Stationsplein 24 1851LN Heiloo Optiek

EkoPlaza Stationsplein 28 1851LN Heiloo Supermarkt

Vomar Stationsplein 34 1851LN Heiloo Supermarkt

Vomar Slijterij Stationsplein 34 1851LN Heiloo Slijter

Kruidvat Stationsplein 46 1851LN Heiloo Drogist

Bloemen bij Kim Stationsplein 47 1851LN Heiloo Bloem/Plant

Mekan Stationsplein 47 A 1851LN Heiloo Grillroom/Sh

JW Verzekeringen Stationsplein 47 B 1851LN Heiloo Verzekeringw

Peek Stationsplein 96 1851LN Heiloo Juwelier

De Basseroet Stationsplein 98 1851LN Heiloo Speelgoed

Echte Bakker Piet Kerssens Stationsplein 100 1851LN Heiloo Bakker

Alleman Stationsweg 61 1851LJ Heiloo Herenmode

George Vlaar Stationsweg 65 1851LJ Heiloo Fietsen

Foodmaster Stationsweg 73 1851LJ Heiloo Fastfood

Pinoccio Stationsweg 74 1851LL Heiloo IJssalon

Van der Borden Makelaardij Stationsweg 76 1851LM Heiloo Makelaar

Reformhuis Stationsweg 77 1851LJ Heiloo Reform

Leegstand Stationsweg 78 A 1851LM Heiloo Langdurig

Care 4 Textile Stationsweg 78 B 1851LM Heiloo Stomerij/Wassalon

Nr 78 Stationsweg 78 1851LM Heiloo Kapper

Bromshop Stationsweg 79 1851LJ Heiloo Scooters/brommers

Salon 81 Stationsweg 81 1851LJ Heiloo Schoonheidss

Wildschut Stationsweg 82 -84 1851LM Heiloo Restaurant

MvD Styles Stationsweg 83 1851LJ Heiloo Damesmode

Bar en Boots Stationsweg 85 A 1851LJ Heiloo Schoenen

Mascotte Stationsweg 85 1851LJ Heiloo Damesmode

Brantjes Stationsweg 86 1851LM Heiloo Damesmode

Kek women Stationsweg 87 1851LJ Heiloo Damesmode

Intercity Stationsweg 89 1851LJ Heiloo Damesmode

Rails Stationsweg 89 A1 1851LJ Heiloo Cafe-Restaurant
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Hoofdvestiging Boxtel 

Bosscheweg 107 

5282 WV Boxtel 

T +31 (0)411 850 400 

 

Vestiging Amsterdam 

Rhijnspoorplein 38 

1018 TX Amsterdam 

T +31 (0)20 506 19 99 

 

Vestiging Tegelen 

Industriestraat 94 

5931 PK Tegelen 

T +31 (0)77 373 06 01 www.bro.nl  |  info@bro.nl 


