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VERHUURGIDS 2017
Een onmisbare gids voor elke bouwprofessional
in verhuur van bouwmachines en/of materieel !

2017
DOSSIER

Uw advertentie

PRINT +WEB
in de Verhuurgids
van Bouwkroniek en
La chronique

Materieelverhuur in stijgende lijn,
ook in 2017 volgens de European
Rental Association. *

Nu 20%
korting

Bereik meer dan 40.000 bouwprofessionals.
	Uw gegevens een heel jaar lang beschikbaar in de
gids, een écht bewaarexemplaar!
De online database www.verhuurgids.bouwkroniek.be
met uw bedrijfsinfo 24/24 ter beschikking.

* Bron : Bouwkroniek nr 2 – p. 8 - ERA Market Report 2016.

Ja, ik wil onder de aandacht komen en adverteren in DE VERHUURGIDS
BOUWKRONIEK

BOUWKRONIEK + LA CHRONIQUE

1/1 p. + banner

3.345,00 €

2.248,00 €

 4.972,00 €

1/2 p. + banner

2.052,00 €

1.280,00 €

 2.962,00 €

1/3 p. + banner

1.489,00 €

928,00 €

 2.148,00 €

1/4 p. + banner

1.247,00 €

752,00 €

 1.776,00 €

LA CHRONIQUE

BOUWKRONIEK + LA CHRONIQUE

350,00 €

 880,00 €

Bijlage bij Bouwkroniek van 22/04/2016
Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6 • 1090 Jette
T. 02 894 29 00 • verhuurgids@bouwkroniek.be
www.verhuurgids.bouwkroniek.be

De aankoop van bouwmachines is een dure kost
voor bouwondernemingen. Het vraagt heel wat
kapitaal, opslagruimte, logistiek en technische
kennis. Bovendien is de druk om rendabel te zijn
en een machinepark optimaal te benutten groot.
Huurland weet hier al 40 jaar op in te spelen
door onze machines menig Vlaamse werven
te delen. Door te huren bij Huurland werkt u
altijd met het juiste materiaal op het moment
dat u het nodig hebt. Zo bieden wij niet alleen
een flexibel en duurzaam alternatief voor kopen
aan maar bent u er eveneens van verzekerd dat
u uw beschikbare middelen kunt gebruiken
waarvoor u ze écht nodig heeft: bouwen.

GENT - AALST - ZELE - OUDENAARDE
BRUGGE - ROESELARE - KORTRIJK - OOSTENDE

WWW.HUURLAND.BE

dossier + BANNER webSITE

BOUWKRONIEK
7 APRIL 2017
EXTRA BANNER NEWSLETTER
rond VERHUURGIDS

BEREIK
Meer dan 40.000 lezers
Unieke content
Redactioneel heel wat informatie over de
sector, nieuwigheden, productinnovaties,
bedrijfsinformatie, enz.
Overzicht van verhuur van bouwmachines
en materieel
Online database via
www.verhuurgids.bouwkroniek.be met
zoekmogelijkheden op bedrijfsnaam,
regio, materieel, etc.
Adverteerders kunnen steeds hun
persbericht sturen

750,00 €

20%
korting

20%
korting

reserveer snel: slechts 2 Adverteerders per NIEUWSBRIEF = UNIEKE KANS

Mijn gegevens:

 Dhr.  Juf.  Mevr. Naam:_____________________________________________________
Voornaam:________________________________________________________________________
Bedrijf:___________________________________________ Functie:_________________________
BTW: BE__________________________________________________________________________
Adres:____________________________________________________________________________
Postcode:	Plaats:____________________________________________________
Tel.:______________________________________________________________________________
Email:_____________________________________ @_____________________________________
Datum:

Handtekening:

Verschijning 7 APRIL 2017
Deadline 10 MAART 2017

Ingevulde formulier versturen naar sales@bouwkroniek.be
contacteer ons 02 894 29 03

v.u. Patrice Morard, Burg. E. Demunterlaan 3 B 6 - 1090 Brussel

VERHUURGIDS

LA CHRONIQUE

