Nieuwe reclameborden
Rond ons hoofdveld zijn weer een 3-tal nieuwe reclameborden geplaatst van 3 nieuwe
sponsoren. De ruimte was ontstaan doordat er een aantal bedrijven niet hun verplichtingen
na zijn gekomen.
AxxiAuto heeft een breed georiënteerde voorraad van diverse merken, die wij uiteraard
afleveren met 6 maanden Bovag garantie. Uw auto en onze voorraad van meer dan 100
stuks BOVAG kwaliteitsoccasions onderhouden wij in onze eigen werkplaats, die voldoet aan
alle moderne eisen. Door deze grote verscheidenheid is er voor u een ruime keuze en kunt u
de onderlinge merken en modellen met elkaar vergelijken bij één en hetzelfde bedrijf. Voor
alle merken nieuw of gebruikt bent u bij ons aan het goede adres. Wij informeren u graag
over de mogelijkheden. Onze medewerkers zijn zeer ervaren in het onderhouden en
repareren van uw auto. Wij onderscheiden ons van andere bedrijven door onze optimale
service en kwaliteit. Sales en aftersales zijn bij ons een sterkt punt. Hierbij gaat de kwaliteit
vóór de prijs!
Maak kennis met ons en kom eens langs. Wij staan van ‘s morgens 8.00 tot ’s avonds 18.00
uur voor u klaar. De werkplaats is geopend tot 17.00 uur. Ons adres Watertoren 25 te
Dirksland, telefoon 0187-603590. Sjaak Melissant en zijn Axxi-team staan voor u klaar!

Ubel Tecniek is in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een volwaardige technische
groothandel met zowel een breed als diep assortiment. De vakkundige medewerkers
beschikken over zeer veel technische kennis en een jarenlange ervaring in deze branche en
zullen op alle mogelijke manieren trachten de technische problemen van de klant op te
lossen. In de uitgebreide showroom aan de Zernikeweg kunnen van maandag tot en met
vrijdag zowel particulieren als bedrijven terecht. De servicedienst staat voor noodgevallen 7
dagen per week, 24 uur per dag tot de beschikking van de klant. De medewerkers van UBEL
techniek leven zich in in de technische problemen van de klant en denken mee voor een
snelle en doeltreffende oplossing. Om productieachterstand, door bijvoorbeeld
machinestilstand, bij de klant tot het minimum te beperking heeft UBEL techniek zo’n 50.000
producten op voorraad. De onderdelen kunnen binnen 2 uur op de plaats van bestemming
zijn.
UBEL Techniek bv, Zernikeweg 8 3241 MG Middelharnis, tel 0187-478733

D&J Computerservice is hét bedrijf als het gaat om computers en randapparatuur. Bij ons
kunt u terecht met alle problemen die samenhangen met uw computer. Wij specialiseerden
ons de afgelopen jaren in het oplossen van hard- en softwarematige problemen aan
computers en randapparatuur en dit tegen een voordelig tarief. Bij D&J computerservice
bent u verzekerd van een snelle en goedkope oplossing voor al uw computerproblemen. Of
het nu gaat om de aanschaf van een computer, laptop, printer of scanner, of de reparatie
ervan , bij D&J Computerservice bent u aan het juiste adres.
D&J Computerservice is in januari 2011 opgezet door Danny Fris (24) en Joris Oldenhof (22).
Beiden hebben ruime ervaring in computertechniek en houden hun kennis continu up-todate met verschillende opleidingen. Danny behaalde in 2014 de opleiding MBO ICT
systeembeheer niveau 4. Joris behaalde in 2013 de opleiding tot geluidstechnicus (MBO
Niveau 4). Door elkaars kennis aan te vullen en samen te werken kunnen wij u de beste
service leveren. Doordat D&J Computerservice lage overheadkosten en goede afspraken met
leveranciers heeft, kunnen wij u de reparaties en computers voor een heel scherp tarief
aanbieden.
D& J Computers, Kerkepad 1c te Middelharnis, telefoon 0187-470967.

Tevens zijn er rond ons hoofdveld zijn een 3-tal nieuwe reclameborden geplaatst van 2
sponsoren, die een nieuw logo hebben. Zij zijn al jaren sponsor van onze club.

Te weten;
Schuring & Benschop Netwerk Notarissen is gevestigd op het eiland Goeree-Overflakkee.
Het kantoor heeft twee vestigingen, één in Middelharnis en één in Goedereede. Wij
verlenen onze diensten op alle gebieden, te weten ondernemingsrecht, familierecht,
vastgoedrecht, agrarisch recht (pachtrecht) en estateplanning. Het kantoor heeft twee
notarissen, drie kandidaat-notarissen en zeventien overige medewerkers die u graag van
dienst zijn.
Op onze site www.notarissengo.nl kunt u veel informatie vinden over onze dienstverlening.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, tel 0187-47611

En
Optie 1 Middelharnis is een onafhankelijke telefoonwinkel waar u terecht kunt voor een
eerlijk, deskundig en onafhankelijk advies op het gebied van mobiele telefonie. U als klant
heeft bij ons een keus uit alle abonnementen, toestellen en een uitgebreid pakket aan extra
diensten en de bijbehorende service. De onafhankelijke en deskundige teleconsultants van
Optie 1 Middelharnis staan klaar voor zowel particulieren als bedrijven. Wij helpen u graag
aan een abonnement en toestel voor mobiele telefonie dat past bij u of uw bedrijf.
Maatwerk is het uitgangspunt van onze teleconsultants. Aan de hand van uw persoonlijke
wensen en belgedrag adviseren wij u bij het kiezen van een passend abonnement en toestel.
Optie 1, Zandpad 70 te Middelharnis, tel 0187-486554

