Sponsornieuws
Nieuwe subsponsor
Taale Gas het bedrijf dat al met ons verbonden was, heeft zijn sponsorpakket uitgebreid. Het bedrijf
was al sponsor van 100 trainingspakken van de lagere elftallen. Nu is hij ook als subsponsor aan onze
vereniging verbonden. Afgelopen zaterdag kwam de heer en mevr. Taale naar Spartacus om deze
overeenkomst te tekenen.

De Jonge Spartaan is met dit bedrijf een overeenkomst aangegaan voor minimaal drie jaar.
Hieronder treft u een kleine kennismaking aan met dit bedrijf

Taale Gas :
Taale Gas B.V. is een onderneming die al een halve eeuw actief is in de verkoop van industriële,
medische en technische gassen. Zowel in cilinder vorm als in bulk.
Daardoor kan zij bogen op een ruime expertise van productkennis als ook over de opslag en
handeling van cilinder gassen. Taale Gas B.V. beschikt over een terrein van 1 hectare alwaar de
producten in voorraad staan en vanuit worden geleverd. Op dit terrein, wat sinds zeven jaar in
gebruik is, rust de zwaarste milieu technische vergunning die er is, een BRZO vergunning.
Dit houdt in dat deze vergunning rechtstreeks is verschaft door de desbetreffende provincie en dat
de zwaarste categorie van regels en naleving worden toegepast.
Het personeel en de transporteenheden als ook de producten voldoen aan de laatste eisen op het
gebied van veiligheid, werkwijze, etc.
Op onze locatie staan altijd 15.000 cilinders, voor diverse toepassingen, op voorraad. Omdat wij deze
producten op voorraad hebben, kunnen wij binnen 24 uur op uw locatie leveren.
Tevens hebben we de beschikking over een productspecialisten. Zij kunnen uw begeleiden voor een
goede productkeuze die nodig zijn voor uw werkzaamheden.
Het is ook mogelijk om voor een speciale toepassing een product aan te maken.

Wij zijn ook groothandel in propaan gas, met onze eigen merk Kapitaal Gas B.V.
Dit merk is ontstaan uit vragen vanuit de markt. Voordeel hiervan is dat de fles, productie, opslag, en
vullen allemaal in eigen beheer gebeurt. Daardoor zij wij in de markt zeer concurrerend ten opzichte
van de maatschappij fles. Voorbeelden van onze Kapitaal Gas afnemers zijn dakdekkers, campings,
strandtenten en volkstuinen.
Naast onze eigen merk Kapitaal Gas B.V. hebben wij ook een dochteronderneming DistriGas B.V. Zij
zijn actief in de markt voor propaan cilinders voor voortstuwing, te denken aan heftrucks en boten.
Afnemers zitten hoofdzakelijk in bijvoorbeeld de foodsector waar een dieselmotor niet gebruikt mag
worden wegens de regelgeving.
Kortom Taale Gas B.V. heeft met haar dochterondernemingen op al uw vragen en wensen over
cilinder gassen en gassen in bulk een pasklaar antwoord.

Taale Gas B.V.
Mercatorweg 5
3241 MK Middelharnis
Tel: 0187 - 482 033
Mobiel: 0653 92 31 26
E-mail: info@taalegas.nl

Nieuwe reclameborden
Tevens hebbben Happen bij Kruik en Interlynx zich als nieuwe bordsponsor verbonden aan De
Jonge Spartaan.

Happen bij Kruik

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw startte de familie Kruik dit bedrijf. Jarenlang heeft de zaak
“Snackroom Kruik” geheten. Sinds najaar 2009 is Jan Holleman de eigenaar en is de naam gewijzigd
in “Happen bij Kruik”. In de volksmond is de naam gewoon “Kruik”… en dat zal altijd wel zo blijven…
Van te voren uw bestelling doorgeven ?
Bel 0187- 482095
Secr. Nijghstraat 11 3241 GS Middelharnis

Interlynx

Interlynx is een strategisch reclamebureau in vestingstad Brielle. Het bedrijf wordt geleid door Dhr.
Broere. Het bureau is gespecialiseerd in positionering, reclamecampagnes, grafisch ontwerp &
verpakkingsontwerp, 3D afbeeldingen, fotografie & communicatie
Contact gegevens: Interlynx
Rozemarijnstraat 42a
Brielle
06-53259007
info@interlynx.nl

