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Vind je bedrijf nu vermeld
op de website en “check” de
gegevens...
Een van de wensen die duidelijk naar
voren kwam in de onlangs gehouden
enquête is het verbeteren van de
contacten tussen de ondernemers
onderling en het zorgen voor meer
naamsbekendheid.
Daarom is in overleg met het bestuur
van de Stichting BIZ Schiebroek en
het Parkmanagement een begin
gemaakt met een uitbreiding van
de website door het toevoegen van
bedrijfsvermeldingen. U kunt deze
‘concept vermelding’ van uw bedrijf
controleren en eventuele correcties,
danwel aanpassingen of verbeteringen en/of andere of
nieuwe beelden doorgeven via Parkmanagement. Check hier!

Nieuw op de website

Bedrijfsvestigingen
Wij hebben de bedrijven
vermeld d.m.v. een
standaard opgemaakt
naamblok met de meest
relevante informatie.

Wij hebben deze bedrijfsvermeldingen samengesteld
aan de hand van gegevens die via het internet
openbaar zijn. Dat wil zeggen dat wij geplaatste foto’s
hebben ontleend aan gepubliceerde websites en/of
facebook- en LinkedIn-pagina’s. Naast informatie, die
wij verkregen via de Gemeente Rotterdam, hebben
wij o.a. inschrijvingen bij de K.v.K te Rotterdam
geraadpleegd voor het verkrijgen van aanvullende

Ondernemers gevestigd aan de
Veldkersweg 39 zijn apart vindbaar
onder de naam “Veldkersfabriek”.
Wij overwegen nog om ook andere
verzamelgebouwen op te neman.

informatie, zoals naw-gegevens, et cetera. Het is voor
ons begrijpelijk dat u het niet persé eens hoeft te zijn
met de bedrijfsinformatie, zoals wij die nu hebben
samengesteld en wij verzoeken u dan ook om hier
kritisch naar te kijken en eventuele wijzigingen en
aanvullingen of nieuw beeldmateriaal door te geven.
U kunt daarvoor gebruik maken van het formulier aan
de achterzijde van deze NIEUWSFLITS. (z.o.z.)

Stichting BIZ Schiebroek • Secretariaat: Veldkersweg 39 • 3053 JR Rotterdam • parkmanagement@vbs-rotterdam.nl

CORRECTIEFORMULIER
Dit formulier is bedoeld om ons de meest juiste en recente
informatie te verstrekken voor uw bedrijfsvermelding op de
website van het Bedrijventerrein Schiebroek. De vermelding
die momenteel is toegevoegd kunt u dus aanpassen en/
of aanvullen via dit formulier. Dus ga naar de website en
controleer de vermelding zoals die nu door ons is opgemaakt.
Geef daarna (eventueel) in de onderstaande vakken de juiste
tekst op die u graag vermeld zou willen zien.
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Domeinnaam
Facebook of LinkedInpagina
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Wilt u een andere foto opnemen in
uw bedrijfsvermelding wees er dan
van overtuigd dat deze foto vrij van
auteursrecht is of laat weten dat u
toestemming heeft van de fotograaf en
vermeldt dan de naam van de fotograaf
in onderstaand tekstveld.
Het nieuwe foto-bestand kunt u voor
bewerking sturen aan: sijmen@aleman.nl
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VERSTUUR

Vragen en/of opmerkingen?
Uw Parkmanager Edwin Markus is wekelijks op een vast tijdstip aanwezig
aan de Veldkersweg 39 en permanent bereikbaar
voor ondernemers en vastgoedeigenaren.
Bel 06 53 738 703 of e-mail via parkmanagement@vbs-rotterdam.nl
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