
Verenigde Ondernemers 
Geertruidenberg volop digitaal!

De gemeente Geertruidenberg kent een grote diversiteit 
aan bedrijven die bepalend zijn voor o.a. de lokale 
economie en de werkgelegenheid.
Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan lokale 
initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ook in 2016 slaan ondernemersvereniging VOG en de 
Langstraat de handen ineen op communicatief vlak met 
vierwekelijks bedrijvennieuws. 
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is ook te vinden op vogweb.nl.

Kom naar dè Borrel bij Kunst.nl!
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IN DE GATEN!

VOG Netwerk Borrel bij Kunst.nl 
op 22 november vanaf 17.00 uur. 
Meld je aan via info@VOGweb.nl

Een top social event in de Dongemond deze 
maand: een VOG-borrel met kunst. Even de 
agenda of het mobieltje erbij pakken en direct 
noteren: 22 november bij het bedrijf Kunst.nl 
in Raamsdonksveer, vanaf 17 uur.
 
Kunst.nl, voorheen Business Art Service, is de 
onderneming die visueel misschien wel op de 
beste vestigingsplek van de gemeente Geer-
truidenberg zit: de watertoren bij de kruising 
Hooipolder. Met dagelijks duizenden passan-
ten die, dankzij de stoplichten, de watertoren 
en Kunst.nl in alle file-rust kunnen bekijken. 

In de kantoren rond en onder het monument 
is kunstverhuur Kunst.nl gevestigd. Kunst is 
bij de meeste ondernemers niet het eerste 
waar je aan denkt als je een bedrijf overeind 
moet houden. Toch is kunst al jaren een  geac-
cepteerd gegeven in veel bedrijven. Kunst kan 
de werksfeer in een bedrijf of kantoor mede 
bepalen, zeker als die kunst afwisselend is, 
want gehuurd wordt met een toegankelijke 
huurformule.

Kunst.nl is al 30 jaar marktleider in verhuur 
en verkoop van kunst in Nederland en Bel-
gië. Met ruim veertig medewerkers verzorgt 
het bedrijf  de ‘kunstaankleding’ voor bijna 
1600 bedrijven en instellingen in Nederland 
en België. 

Van begeleiding bij keuze tot en met de ver-
zekering. Kunst.nl beschikt over een grote, 
afwisselende kunstcollectie. Die bestaat uit 
meer dan 40.000 eigentijdse werken. 

Jaarlijks worden hier nieuwe schilderijen, 
beeldhouwwerken en fotografische werken 
van zowel bekende als van opkomende kun-
stenaars aan toegevoegd. Dat betekent dat 
de relaties van Kunst.nl verzekerd zijn van een 
actuele collectie en een ruime keuze. 

Tijdens de Netwerkborrel kunnen de VOG-on-
dernemers het allemaal bekijken. Bovendien 
verzorgt directeur Berit van Dobbenburgh een 
rondleiding door het bedrijf.

De netwerk borrel op 22 november 
begint om 17 uur en eindigt rond 
19.30 uur.  
Aanmelden door een mailtje te sturen naar 
info@VOGweb.nl


