
01
Credo - De nieuwsbrief van Credion

HERFINANCIERING 
TENNISCLUB UITGEEST 
BIEDT NIEUWE 
MOGELIJKHEDEN
> Lees op bladzijde 4

ZONDER CREDION 
FRIESLAND WAS DE DEAL 
NIET RONDGEKOMEN
> Lees op bladzijde 3

CREDION & GEMUNT: EEN 
EXCLUSIEVE SAMENWERKING 
> Lees op bladzijde 2

De jonge, gedreven ondernemer 
Frederiek Waninge heeft samen 
met haar partner Tim Hardeveld 
een boetiekhotel Cozy Pillow (zes 
kamers) dat de charme van Utrecht 
omarmt. Het is met een knipoog 
naar Utrechtse details.

Op de eerste etage staan de typische 
steegjes centraal, op de tweede 
etage de grachten en op de derde 
etage waan je je op de hoogte van de 
Dom. “Een stukje beleving staat bij 
ons heel hoog in het vaandel”, zegt 
Frederiek. “Op de begane grond is 
damesmodezaak Fred. Het team van 
Fred is ook het aanspreekpunt van 
onze hotelgasten. Achter in de winkel 
hebben we een bar en daar is ook de 
receptie. Het inchecken gebeurt dus 
in de winkel. Het is een kledingzaak 
en boetiekhotel in één.”

Frederiek besloot een heel andere 
koers te varen. “Een complete

make-over van het huurpand zou 
hoge kosten met zich meebrengen. 
Credion Utrecht heeft ons goed op 
weg geholpen”, aldus Frederiek.

“Een nieuw boetiek-
hotel in hartje Utrecht”

Credion Utrecht
Frederiek vertelt over de 
kennismaking met Dick van der Eijk, 
adviseur van Credion Utrecht: “Ik ken 
Dick al geruime tijd. Destijds werkte 
hij bij de Rabobank en was toen mijn 
accountmanager. We hebben altijd

contact met elkaar gehouden. Toen 
we deze onderneming startten en 
daar een stukje financiering voor 
wilden ophalen heeft Dick ons daar 
weer bij begeleid. Dick is een heel 
fijn persoon om mee te werken, dus 
vandaar!” 

Crowdfunding
“Het idee kwam al snel naar boven 
om een deel van de financiering via 
crowdfunding te doen’’, zegt Dick. “Ik 
heb aangegeven dat dat zeker een 
optie kan zijn in combinatie met een 
lening bij de bank.

Mede dankzij Credion kunnen we de sprong maken die 
we voor ogen hebben

Herfinanciering Tennisclub Uitgeest biedt 

nieuwe mogelijkheden

Het kan met Credion.www.credion.nl

www.credion.nl
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Dick van der Eijk (Credion) en Frederiek Waninge

Jan Herman Lap (Credion), Peter Kransberg en Martin Wiegers op de nieuwe padelbaan

Credo - Jaargang 19  |  nummer 1  |  2019

De Tennisclub Uitgeest is opgericht 
in 1949 en viert in 2019 haar 70 
jarig bestaan.  De club heeft 6 
tennisbanen, 2 padelbanen en 
een fraai duurzaam clubhuis in 
eigendom. Het sportpark is gelegen 
in woonwijk De Kleis in Uitgeest. 

Padel
Eind vorig jaar is één van de tennis-
banen ingeruild voor twee padelbanen 
om een nieuwe doelgroep aan te 
spreken, waardoor het ledenaantal 
weer in de lift zit.

Padel is een racketsport die 
geïntroduceerd is in Nederland 
omstreeks het begin van de 21e 
eeuw. In landen als Zuid-Amerika 
en Spanje is padel een grote sport. 
Tennisclub Uitgeest is de eerste 
vereniging in de IJmond waar 
naast tennis ook padel kan worden 
gespeeld.

Duurzame verlichting
Bij de bouw van de padelbanen is 
LED verlichting aangebracht. Dit 
levert naast milieuvoordelen ook 
een besparing van de energie lasten 
op. Ook de ‘kooien’ waarin het 
padelspel wordt beoefend zijn van 
Nederlands fabricaat, om daarmee 
naast kwaliteit ook de milieubelasting 
tijdens transport te beperken. Voor de 
komende jaren wil de club ook verder 
inzetten op het verder verduurzamen 
van het park door de overige 
verlichting te vervangen door LED en 
het plaatsen van zonnepanelen. 

Herfinanciering
Eind 2018 benaderde het bestuur 
van Tennisclub Uitgeest Credion 
Zaanstreek-IJmond MB RV voor 
herfinanciering van haar bestaande 
leningen bij de huisbankier. 
Na enige onvrede over het 
renteverlengingsvoorstel van de 

huisbankier, viel het besluit om uit te 
kijken naar een andere financier.

Na een prettige kennismaking 
met voorzitter Peter Kransberg, 
penningmeester Martin Wiegers en 
voorzitter onderhoudscommissie 
Peter Groen is de opdracht formeel 
aan Credion Zaanstreek-IJmond MB 
RV gegund.

Jan Herman Lap van Credion 
Zaanstreek-IJmond MB RV heeft een 
financieringsplan opgesteld. Gelet 
op de duurzaamheid inspanningen 
van de vereniging is daartoe ook 
de Triodos Bank gevraagd een 
aanbieding te doen.  De Triodos Bank 
heeft vervolgens een indicatieve 
termsheet uitgebracht, welke is 
voorgelegd aan het bestuur om te 
kijken of er overeenstemming over 
voorwaarden en tarieven kon worden 
bereikt. En dat bleek het geval! 

Nieuwe huisbankier
Eind 2018 is de hypotheekakte 
gepasseerd, waarbij de voormalige 
huisbankier is afgelost. Vanaf 2019 is 
Triodos Bank de nieuwe partner voor 
de komende jaren!

Credion Agrarisch Team

- Agrarisch Team (Noord) 088 - 273 34 66

- Agrarisch Team (Zuid) 085 - 902 02 18

Credion Ship Finance

- Heerenveen  0513 - 65 68 76

Credion MKB-vestigingen

- Alphen a/d Rijn 0182 - 32 22 29

- Amsterdam MB RV 0299 - 40 57 56

- Amsterdam N&VB 020 - 560 89 80

- Apeldoorn  055 - 303 00 09

- Arnhem  062 - 415 29 79

- Assen  0592 - 82 00 02

- Bollenstreek 071 - 207 00 07

- Den Bosch  085 - 047 00 38

- Den Haag  070 - 314 24 29

- Den Helder  0228 - 87 00 55

- Deventer-Zutphen 0570 - 24 40 18

- Doetinchem  061 - 328 19 73

- Drechtsteden

     Barendrecht 078 - 622 11 31

     Dordrecht  078 - 622 11 31

- Eindhoven  040 - 287 04 80

- Friesland  058 - 202 71 15

- Gouda-Waddinxveen 085 - 273 22 10

- Groningen  088 – 273 34 66

- Haarlem MB RV 0299 - 40 57 56

- Heerenveen 0513 - 65 68 77

- Heerhugowaard 072 - 303 00 01

- Helmond  085 - 902 02 18

- Hilversum  085 - 070 70 12

- Hoofddorp  0252 - 74 41 00

- Leiden  071 - 301 60 16

- Lelystad  088 - 141 47 99

- Marum  0594 - 53 40 06

- Noord en Midden Limburg

    Roermond  064 - 671 39 55

    Venlo  064 - 671 39 55

- Oudewater–De Waarden 085 - 273 22 10

- Ridderkerk  0180 - 22 20 29

- Rijssen  0548 - 51 57 00

- Rivierenland 0345 - 63 82 00

- Rotterdam  010 - 741 05 32

- Texel MB RV 0299 - 40 57 56

- Tilburg  013 - 750 40 00

- Uden-Veghel 0412 - 45 90 04

- Utrecht  030 - 658 68 17

- Utrecht e.o.  030 - 303 55 44

- Veenendaal  0318 - 76 06 71

- Waterland MB RV 0299 - 40 57 56

- West Brabant

     Breda  0165 - 54 44 43

     Roosendaal 0165 - 54 44 43

- Westland  0174 – 52 64 95

- Woerden  085 - 273 22 10

- Zaanstreek-IJmond MB RV 0299 - 40 57 56

- Zeeland

     Goes  0113 - 25 33 11

     Terneuzen 0113 - 25 33 11

     Tholen  0113 - 25 33 11

     Vlissingen  0113 - 25 33 11

     Zierikzee  0113 - 25 33 11

- Zetten  062 - 415 29 79

- Zuid Hollandse Eilanden

     Brielle  088 - 133 73 10

     Middelharnis 088 - 133 73 10

     Oud-Beijerland 088 - 133 73 10

- Zuid Limburg

     Elsloo  085 - 489 10 10

     Brunssum  085 - 489 10 10

- Zwaagdijk  0228 – 87 00 55

- Zwolle  038 - 363 60 65



Aanvankelijk was de bank een optie, 
echter later hebben we het plan 
volledig ingestoken op crowdfunding. 
Dit had te maken met Frederiek 
haar marketingachtergrond en 
wat crowdfunding voor haar kan 
betekenen. Via crowdfunding 
kon ze online nog meer de crowd 
aanspreken. En dat was voor 
Frederiek bijzonder interessant ook 
vanuit haar visie op marktbewerking 
en marketing. 
Knab Crowdfunding heeft in het 
crowdfundtraject op een prettige 
manier meegedacht en gezorgd voor 
passende invulling via Knab. Het 
gewenste financieringsbedrag

is in korte tijd ruimschoots opgehaald. 
Het opgehaalde bedrag wordt 
onder andere aangewend voor de 
verbouwing en inventaris. Daarnaast 
hebben Frederiek en Tim zelf ook een 
stuk eigen vermogen ingebracht.”

Gelijkwaardige samenwerking
“Dick heeft voor ons het 
financieringstraject gestroomlijnd 
en heeft vooraf alle informatie en 
uitgangspunten met ons besproken”, 
zegt Frederiek. “Waar we in het plan 
op moesten letten en wat hij haalbaar 
achtte qua financiering. Uiteindelijk 
is dit plan gedeeld met Knab 
Crowdfunding.

We hebben met z’n vieren veelvuldig 
geschakeld en bij elkaar gezeten. 
Zo hebben we het traject efficiënt 
kunnen insteken. Het eindresultaat 
is dus het gevolg van de fijne en 
gelijkwaardige samenwerking.” 
Omdat er al goed voorbereidend werk 
was gedaan, heeft uiteindelijke de 
crowdfundingperiode slechts twee 
maanden geduurd. De uiteindelijke 
funding is gerealiseerd binnen een 
recordtijd van veertig minuten. 

“Dat hebben we dan ook met een 
borrel gevierd met elkaar. Ik ben heel 
blij dat we mede dankzij Credion 
Utrecht de sprong kunnen maken die 
Tim en ik voor ogen hebben.”

“Ik was op zoek naar een nieuwe 
onderneming en had deze 
gevonden in EMtech. Samen met 
Credion-Valor CF adviseur René 
van de Graaf heb ik gekeken met 
welke partij ik voor de overname-
financiering het beste in zee kon 
gaan. René heeft mij begeleid met 
de waardering van de onderneming 
en was in staat om met de juiste 
financiers de onderhandeling in te 
zetten”, zegt de Friese ondernemer 
Iwan Molenaar van EMtech.

“Ik was al in gesprek met verschil-
lende banken toen Valor CF mij 
berichtte om weer eens bij te praten”, 
zegt Iwan. “Valor had bij mijn vorige 
overnames een waardebepaling 
gedaan voor wat een onderneming 
mag kosten. Zij introduceerde mij bij 
Credion Friesland met wie het was 
samen gegaan. Parallel met de bank

heeft Credion adviseur René van de 
Graaf, een voorstel uitgewerkt. Al snel 
bleek dat Credion echt iets voor mij 
kon betekenen. Want zonder Credion 
was de deal niet rondgekomen”, aldus 
de ondernemer.
 
René: “Toen Iwan en ik hadden 
kennisgemaakt, was voor mij snel 
duidelijk dat dit een fijne samen-
werking zou kunnen worden. In dit 
geval wilde Iwan een mooi bedrijf met 
veel potentie kopen. Dan maak je 
een analyse van wat het bedrijf kost 
en wat uiteindelijk de opbrengsten 
zullen zijn. Iwan schakelde ons in voor 
de waardering van de onderneming 
en het hele financieringstraject. Hij 
had al bij de reguliere grootbanken 
aangeklopt, echter het te financieren 
bedrag lag ver boven de ratio’s van 
wat een ondernemer kan lenen bij 
deze partijen.

Daarom zijn we op zoek gegaan 
naar financiers met wie we het 
beste verder zouden kunnen en wat 
passend was bij deze transactie. In 
dit geval was dat de River Bank uit 
Luxemburg. River Bank werkt alleen 
met geselecteerde adviseurs en dat is 
Credion! We hebben met deze partij 
een prima relatie opgebouwd. En dat 
schakelt een stuk sneller. 

De River Bank wilde de gehele 
financiering voor de overname doen, 
maar René koos toch voor stapelen. 
Hij zocht een factoringsoplossing 
en kwam in deze casus uit bij ABC 
Finance die tegen betere condities het 
werkkapitaal kon doen. Met factoring 
kan EMtech mooi meegroeien in 
omzet en volume. Daarmee kan het 
bedrijf het werkkapitaal ook voor 
de toekomst blijven financieren” 
In deze constructie neemt de 
factoringmaatschappij de debiteuren 
van de klant over. Zo kan deze de 
cashflow direct gebruiken voor de 
operatie en verdere groei van de 
onderneming. “Ook hier zie je dat 
een Credion adviseur als financieel 
directeur acteert. De adviseur is 
beschikbaar om de juiste dingen 
te doen als het nodig is en de 
ondernemer van het juiste advies 
te voorzien. Dat is de rol die wij als 
Credion moeten spelen en daar liggen 
ook onze kansen”, aldus René.

> Vervolg van bladzijde 1
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Credion & Gemunt: een 
exclusieve samenwerking

Zonder Credion Friesland was 
de deal niet rondgekomenMede dankzij Credion kunnen we de sprong maken die 

we voor ogen hebben

Het kan met Credion.

Factoring is een manier om van alle 

incassozorgen/debiteurenbeheer af 

te zijn. Door factoring (debiteuren-

financiering) heeft u geen of enkele 

debiteuren op de balans staan, 

waardoor er minder eigen vermogen 

nodig is en dus meer werkkapitaal. 

Credion vertelt u graag meer over de 

mogelijkheden.

Naast de reeds 62 bestaande 

vestigingen zijn er weer nieuwe 

vestigingen toegevoegd 

aan de Credion organisatie. 

Ondernemers kunnen voor 

financieringsvraagstukken nu ook 

terecht bij onze vestigingen in Marum, 

Zwolle en Veenendaal.

Kijk op www.credion.nl voor de 

dichtstbijzijnde vestiging.

Regelmatig wordt er door 

onze vestigingen een ‘Credion 

Financieringscafé’ georganiseerd 

in de regio. Tijdens deze middag 

laten wij (en onze partners) 

u kennis maken met nieuwe 

financieringsmogelijkheden voor 

ondernemers. Houd onze site 

in de gaten voor een ‘Credion 

Financieringscafé’ bij u in de buurt.

Ondernemers hun ambitie 
helpen waarmaken, dat is waar 
Credion voor staat. De exclusieve 
samenwerking met Gemunt, die 2 
jaar geleden van start is gegaan, 
was daarom een logische stap. 
Gemunt zet zich iedere dag in voor 
factoring voor het mkb. Stuurt u 
Gemunt uw factuur, dan betalen wij 
u diezelfde dag nog. Zo beschikt u  
snel over extra liquiditeit. Voor veel 
ondernemers blijkt dit een ideale 
vorm van alternatieve financiering. 

John Hoven, financial engineer bij 
Credion Apeldoorn: “Samen met 
Raymon, mijn aanspreekpunt bij 
Gemunt, heb ik een ondernemer met 
werkkapitaal behoefte snel verder 
kunnen helpen. Binnen 24 uur had 
hij zijn overeenkomst. Snelheid, 
maar ook het feit dat ondernemers 
precies weten waar ze aan toe 
zijn en zelf bepalen welke facturen 
ze overdragen, is waardevol voor 
ondernemers.” 

De betreffende mkb’er was zo 
enthousiast over de dienstverlening, 
dat hij zijn ervaring met een collega-
ondernemer deelde. Die besloot 
daarop bij Credion aan te kloppen. 
Gemunt bleek ook voor hem de best 
passende financieringsoptie.

“Snelheid en weten 
waar je aan toe bent is 

waardevol.”
Raymon Schalken: “We zijn 
trots dat ons product zichzelf 
verkoopt. Dankzij de exclusieve 
samenwerking met Credion hebben 
we al veel ondernemers blij kunnen 
maken. Wij hopen nog veel meer 
ondernemers te helpen bij hun 
liquiditeitsvraagstukken. U kunt 
rekenen op een snelle, verantwoorde 
en zorgvuldige aanpak.”

John Hoven (Credion) en Raymon Schalken (Gemunt) 

René van de Graaf (Credion) en Iwan Molenaar

Werkkapitaal verruimen? Credion nieuwe kantoren Financieringscafé
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HERFINANCIERING 
TENNISCLUB UITGEEST 
BIEDT NIEUWE 
MOGELIJKHEDEN
> Lees op bladzijde 4

ZONDER CREDION 
FRIESLAND WAS DE DEAL 
NIET RONDGEKOMEN
> Lees op bladzijde 3

CREDION & GEMUNT: EEN 
EXCLUSIEVE SAMENWERKING 
> Lees op bladzijde 2

De jonge, gedreven ondernemer 
Frederiek Waninge heeft samen 
met haar partner Tim Hardeveld 
een boetiekhotel Cozy Pillow (zes 
kamers) dat de charme van Utrecht 
omarmt. Het is met een knipoog 
naar Utrechtse details.

Op de eerste etage staan de typische 
steegjes centraal, op de tweede 
etage de grachten en op de derde 
etage waan je je op de hoogte van de 
Dom. “Een stukje beleving staat bij 
ons heel hoog in het vaandel”, zegt 
Frederiek. “Op de begane grond is 
damesmodezaak Fred. Het team van 
Fred is ook het aanspreekpunt van 
onze hotelgasten. Achter in de winkel 
hebben we een bar en daar is ook de 
receptie. Het inchecken gebeurt dus 
in de winkel. Het is een kledingzaak 
en boetiekhotel in één.”

Frederiek besloot een heel andere 
koers te varen. “Een complete

make-over van het huurpand zou 
hoge kosten met zich meebrengen. 
Credion Utrecht heeft ons goed op 
weg geholpen”, aldus Frederiek.

“Een nieuw boetiek-
hotel in hartje Utrecht”

Credion Utrecht
Frederiek vertelt over de 
kennismaking met Dick van der Eijk, 
adviseur van Credion Utrecht: “Ik ken 
Dick al geruime tijd. Destijds werkte 
hij bij de Rabobank en was toen mijn 
accountmanager. We hebben altijd

contact met elkaar gehouden. Toen 
we deze onderneming startten en 
daar een stukje financiering voor 
wilden ophalen heeft Dick ons daar 
weer bij begeleid. Dick is een heel 
fijn persoon om mee te werken, dus 
vandaar!” 

Crowdfunding
“Het idee kwam al snel naar boven 
om een deel van de financiering via 
crowdfunding te doen’’, zegt Dick. “Ik 
heb aangegeven dat dat zeker een 
optie kan zijn in combinatie met een 
lening bij de bank.

Mede dankzij Credion kunnen we de sprong maken die 
we voor ogen hebben

Herfinanciering Tennisclub Uitgeest biedt 

nieuwe mogelijkheden

Het kan met Credion.www.credion.nl

www.credion.nl
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Dick van der Eijk (Credion) en Frederiek Waninge

Jan Herman Lap (Credion), Peter Kransberg en Martin Wiegers op de nieuwe padelbaan

Credo - Jaargang 19  |  nummer 1  |  2019

De Tennisclub Uitgeest is opgericht 
in 1949 en viert in 2019 haar 70 
jarig bestaan.  De club heeft 6 
tennisbanen, 2 padelbanen en 
een fraai duurzaam clubhuis in 
eigendom. Het sportpark is gelegen 
in woonwijk De Kleis in Uitgeest. 

Padel
Eind vorig jaar is één van de tennis-
banen ingeruild voor twee padelbanen 
om een nieuwe doelgroep aan te 
spreken, waardoor het ledenaantal 
weer in de lift zit.

Padel is een racketsport die 
geïntroduceerd is in Nederland 
omstreeks het begin van de 21e 
eeuw. In landen als Zuid-Amerika 
en Spanje is padel een grote sport. 
Tennisclub Uitgeest is de eerste 
vereniging in de IJmond waar 
naast tennis ook padel kan worden 
gespeeld.

Duurzame verlichting
Bij de bouw van de padelbanen is 
LED verlichting aangebracht. Dit 
levert naast milieuvoordelen ook 
een besparing van de energie lasten 
op. Ook de ‘kooien’ waarin het 
padelspel wordt beoefend zijn van 
Nederlands fabricaat, om daarmee 
naast kwaliteit ook de milieubelasting 
tijdens transport te beperken. Voor de 
komende jaren wil de club ook verder 
inzetten op het verder verduurzamen 
van het park door de overige 
verlichting te vervangen door LED en 
het plaatsen van zonnepanelen. 

Herfinanciering
Eind 2018 benaderde het bestuur 
van Tennisclub Uitgeest Credion 
Zaanstreek-IJmond MB RV voor 
herfinanciering van haar bestaande 
leningen bij de huisbankier. 
Na enige onvrede over het 
renteverlengingsvoorstel van de 

huisbankier, viel het besluit om uit te 
kijken naar een andere financier.

Na een prettige kennismaking 
met voorzitter Peter Kransberg, 
penningmeester Martin Wiegers en 
voorzitter onderhoudscommissie 
Peter Groen is de opdracht formeel 
aan Credion Zaanstreek-IJmond MB 
RV gegund.

Jan Herman Lap van Credion 
Zaanstreek-IJmond MB RV heeft een 
financieringsplan opgesteld. Gelet 
op de duurzaamheid inspanningen 
van de vereniging is daartoe ook 
de Triodos Bank gevraagd een 
aanbieding te doen.  De Triodos Bank 
heeft vervolgens een indicatieve 
termsheet uitgebracht, welke is 
voorgelegd aan het bestuur om te 
kijken of er overeenstemming over 
voorwaarden en tarieven kon worden 
bereikt. En dat bleek het geval! 

Nieuwe huisbankier
Eind 2018 is de hypotheekakte 
gepasseerd, waarbij de voormalige 
huisbankier is afgelost. Vanaf 2019 is 
Triodos Bank de nieuwe partner voor 
de komende jaren!

Credion Agrarisch Team

- Agrarisch Team (Noord) 088 - 273 34 66

- Agrarisch Team (Zuid) 085 - 902 02 18

Credion Ship Finance

- Heerenveen  0513 - 65 68 76

Credion MKB-vestigingen

- Alphen a/d Rijn 0182 - 32 22 29

- Amsterdam MB RV 0299 - 40 57 56

- Amsterdam N&VB 020 - 560 89 80

- Apeldoorn  055 - 303 00 09

- Arnhem  062 - 415 29 79

- Assen  0592 - 82 00 02

- Bollenstreek 071 - 207 00 07

- Den Bosch  085 - 047 00 38

- Den Haag  070 - 314 24 29

- Den Helder  0228 - 87 00 55

- Deventer-Zutphen 0570 - 24 40 18

- Doetinchem  061 - 328 19 73

- Drechtsteden

     Barendrecht 078 - 622 11 31

     Dordrecht  078 - 622 11 31

- Eindhoven  040 - 287 04 80

- Friesland  058 - 202 71 15

- Gouda-Waddinxveen 085 - 273 22 10

- Groningen  088 – 273 34 66

- Haarlem MB RV 0299 - 40 57 56

- Heerenveen 0513 - 65 68 77

- Heerhugowaard 072 - 303 00 01

- Helmond  085 - 902 02 18

- Hilversum  085 - 070 70 12

- Hoofddorp  0252 - 74 41 00

- Leiden  071 - 301 60 16

- Lelystad  088 - 141 47 99

- Marum  0594 - 53 40 06

- Noord en Midden Limburg

    Roermond  064 - 671 39 55

    Venlo  064 - 671 39 55

- Oudewater–De Waarden 085 - 273 22 10

- Ridderkerk  0180 - 22 20 29

- Rijssen  0548 - 51 57 00

- Rivierenland 0345 - 63 82 00

- Rotterdam  010 - 741 05 32

- Texel MB RV 0299 - 40 57 56

- Tilburg  013 - 750 40 00

- Uden-Veghel 0412 - 45 90 04

- Utrecht  030 - 658 68 17

- Utrecht e.o.  030 - 303 55 44

- Veenendaal  0318 - 76 06 71

- Waterland MB RV 0299 - 40 57 56

- West Brabant

     Breda  0165 - 54 44 43

     Roosendaal 0165 - 54 44 43

- Westland  0174 – 52 64 95

- Woerden  085 - 273 22 10

- Zaanstreek-IJmond MB RV 0299 - 40 57 56

- Zeeland

     Goes  0113 - 25 33 11

     Terneuzen 0113 - 25 33 11

     Tholen  0113 - 25 33 11

     Vlissingen  0113 - 25 33 11

     Zierikzee  0113 - 25 33 11

- Zetten  062 - 415 29 79

- Zuid Hollandse Eilanden

     Brielle  088 - 133 73 10

     Middelharnis 088 - 133 73 10

     Oud-Beijerland 088 - 133 73 10

- Zuid Limburg

     Elsloo  085 - 489 10 10

     Brunssum  085 - 489 10 10

- Zwaagdijk  0228 – 87 00 55

- Zwolle  038 - 363 60 65


