
Op 8 oktober ben je van harte welkom bij Jac. van Hardeveld voor een gezellige 

middag en avond vol ontspanning en interessante noviteiten met een hapje 

en een drankje. In deze uitnodiging lees je wat je allemaal kunt verwachten.

WORKSHOPS
WIJNPROEVERIJ
TRENdS
GOOdIEBAGS

Op 8 oktober ben je van harte welkom bij Jac. van Hardeveld voor een gezellige 

NEEM 
GEZELLIG 
IEMANd 

MEE!

WORKSHOPS
WIJNPROEVERIJ
TRENdS

Ladiesday
UITNODIGING 
08-10-2015 | 14.30-19.30 UUR en nog 

veel meer!

WWW.JAcVANHARdEVELd.NL
Meld je aan via ladiesday@jacvanhardeveld.nl



WIJNPROEVERIJ

Heeren van de Wijn biedt 
een selectie van mooie 
wijnen die u deze middag 
mag proeven.

HEERLIJKE  
STOELMASSAGE

Onspan helemaal bij  
een massage die wordt  
aangeboden door  
Massagepraktijk  
Margo Klaarenbeek. 

www.margoklaarenbeek.nl

WORKSHOP  
PORSELEIN  
BEScHILdEREN

Leef je creatief uit met de 
Edding porselein markers. 
Vergeet het niet de 
volgende dag mee te 
nemen naar kantoor.

Neem gezellig je collega of vriendin mee!  
Aanmelden kan via ladiesday@jacvanhardeveld.nl. 

Geef in deze mail aan met wie je komt en hoe laat we  
jou/jullie ongeveer kunnen verwachten.

GRATIS LEuKE  
GOOdIEBAG  

MET VEEL  
dAMESGAdGETS

Neem gezellig iemand mee!



LIVE dEMO VAN 
EEN 3d PRINTER

Sta versteld van de vele 
mogelijkheden van een 3D 
printer. We demonstreren 
het graag!

NEEM EEN KIJKJE 
IN dE OXFORd 
ScHOOLBuS

Neem een kijkje in de 
Oxford Schoolbus vol 
inspiratie en ...

NIEuWSTE 
TRENdS EN 

ONTWIKKELINGEN 
IN dE KANTOOR-

OMGEVINGprinter. We demonstreren OMGEVING

VERGEET JE 
NIET AAN TE 

MELdEN!

LEKKER 
SMuLLEN

Geniet van lekkere 
hapjes en drankjes van 
Restaurant de Hof.

AdVIES GOEdE
WERKHOudING

Ervaar wat een goede 
werkhouding met je doet, 
door het testen van ons 
ergonomisch assortiment.



WWW.JAcVANHARdEVELd.NL
Meld je aan via ladiesday@jacvanhardeveld.nl

Arkeneel 15, 3905 NS Veenendaal, 0318 540840

Op 8 oktober ben je welkom tussen 14:30 en 19:30 uur. Tot dan!

WWW.JAcVANHARdEVELd.NL

tussen 14:30 en 19:30 uur. Tot dan!
Ladiesday

MAAK KANS 
OP EEN LEITZ 
WOW WERKPLEK 
AccESSOIRE SET !

Is het bureau van jouw 
collega altijd een 
rommeltje? Of kan juist 
jouw werkplek wel een 
metamorfose gebruiken? 

Stuur ons een foto toe van 
jouw werkplek of die van 
een collega en motiveer 
waarom jij of je collega 
een bureaumetamorfose 
nodig heeft! Stuur je mail 
naar ladiesday@
jacvanhardeveld.nl.


