
Op donderdag 10 november bent u van harte welkom bij Jac. van Hardeveld 

voor een informatieve middag en avond vol interessante noviteiten  

binnen alle facetten van het kantoor. In deze uitnodiging leest u wat  

u allemaal kunt verwachten.

PRESENTATIES
DEMO’S & 
TRENDS

KOM LANGS 

EN LAAT U 

INSPIREREN

UITNODIGING 
10-11-2016 | 15.00-19.00 UUR



PRINTER + CLOUD-
OPLOSSINGEN

Toshiba toont u hoe u het 
dagelijkse werk in uw 
kantooromgeving
eenvoudiger, efficiënter en
aangenamer kan maken.

BARISTA

Geniet van een heerlijk 
kopje koffie dat wordt 
klaargemaakt door 
een echte barista, dus 
er ook nog eens 
fantastisch uitziet.

NEEM GERUST 
IEMAND MEE

Aanmelden kan via 
secretariaat@
jacvanhardeveld.nl. 
Geef aan met wie u komt 
en hoe laat we u ongeveer 
kunnen verwachten.

CLOUD 
COMPUTING

Hupra it-beheer uit 
Veenendaal informeert 
u over de voordelen van 
werken in de cloud.

DEMO
KLIMAATSTOELEN 
VAN KLÖBER

Ervaar de nieuwste 
innovatie op het gebied 
van bureaustoelen: 
verwarmen en ventileren 
tijdens het werken!



In onze showroom vindt u 
een breed assortiment 
facilitaire producten 
met uiteraard ook ons 
voordelige en kwalitatieve 
Quantore huismerk.

BEKIJK DE
NOVITEITEN 
ROND DYNAMISCH 
MEUBILAIR IN 
DE VERNIEUWDE 
SHOWROOM

KIJK MEE HOE 
EEN INRICHTINGS-
ADVIES TOT 
STAND KOMT

WAAROM 
ORIGINAL 
HP SUPPLIES?

HP demonstreert 
het belang van het 
gebruik van originele 
producten.

PRESENTATIE

Ontdek tijdens deze 
presentatie hoe je 
beweging eenvoudig 
kunt integreren op je 
werkdag,

Originele HP Supplies 
leveren aantoonbaar 
betere prestaties

Originele HP Supplies 
leveren aantoonbaar 
betere prestaties

VERGEET U 
NIET AAN TE 

MELDEN!

DEMO

DYNAMISCH WERKEN



WWW.JACVANHARDEVELD.NL
Meld u aan via secretariaat@jacvanhardeveld.nl

Arkeneel 15, 3905 NS Veenendaal, 0318 540840

Op donderdag 10 november bent u welkom tussen 15.00 en 19.00 uur. Tot dan!

Stuur ons een foto van uw 

kantoorruimte met motivatie waarom 

deze toe is aan een metamorfose naar 

secretariaat@jacvanhardeveld.nl en maak 

gratis kans op een nieuw inrichtingsadvies.

De tekening wordt u aangeboden door Voortman kantoormeubelen.


