
voor ondernemers in de Randstad
WEST.

Omdat klanten niet uit de 
lucht komen vallen

Meer business door adverteren



Adverteer in WEST!
De regio VNO-NCW West, met als hart de Randstad (de drukste zakelijke  

regio van Nederland), biedt meer kansen dan je misschien denkt. Adverteer 

daarom in WEST. Je bereikt in één klap zo’n 5400 collega-ondernemers, en  

dus 5400 prospects. Tegen een bescheiden tarief. Adverteren kan ook in de 

digitale nieuwsbrief. Die verschijnt minimaal 8 keer per jaar. Je hebt dus  

minimaal eens per maand via West. contact met ondernemers in de Randstad. 

Daarmee ondersteun je tevens VNO-NCW West in de behartiging van jouw 

belangen en die van je collega-ondernemers in de regio Noord- en Zuid-Holland.

Tarieven WEST. Magazine 

Advertentietarieven (in euro’s) 
Full colour 1 x 4 x 

1/1 pagina 1955,00 1550,00

1/2 pagina 1020,00 810,00 

1/4 pagina 530,00 420,00 

Advertentieformaten
Bladspiegel

1/1 pagina Afl. 220 x 280  

1/1 pagina Zet. 185 x 235 

Zetspiegel Staand Liggend

1/2 pagina - 185 x 115

1/2 pagina 90 x 235 -

1/4 pagina 90 x 115 -

1/8 pagina - 90 x 55

Magazine WEST. 

Het magazine is een belangrijk communicatiekanaal voor de leden  
en verschijnt vier keer per jaar. West. biedt informatie over actuele  
ontwikkelingen in het bedrijfsleven. WEST. is gezaghebbend en spraak-
makend, informerend en waar mogelijk opiniërend en meningsvormend. 
Abonnees kunnen zich inschrijven op het Ledennet van WEST., met 
daarin een overzicht van alle leden van VNO-NCW West. 

Bereik
Verspreide oplage: 1800 
Meeleesfactor: 3 
Werkelijk bereik: 5400

Doelgroepen
- werkgevers: ondernemers en directeuren
- bestuurders, zoals burgemeester & wethouders, gedeputeerden  

en statenleden
- pers
De meeste leden van VNO-NCW West geven leiding aan een mid-
delgroot of groot bedrijf en zijn erg betrokken bij VNO-NCW West. 
Ondernemers zijn lid vanwege het netwerk van VNO-NCW West, 
landelijk en in de regio.
VNO-NCW West richt zich op mobiliteit en bereikbaarheid, onderwijs 
en arbeidsmarkt en toekomstbestendig ondernemerschap. Onder dat 
laatste valt bijvoorbeeld de ontwikkeling van circulaire business cases 
en energietransitie en bedrijventerreinen voor de maakindustrie.
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IN DIT NUMMER:
•  ZIZI FERNANDES: ‘MAMA’S AAN HET STUUR VAN EIGEN TOEKOMST’
•  DGA NETWERKEN SAMEN VOOR BETER ONDERNEMERSKLIMAAT 
•  GREENPORT ZET MET ENERGIETRANSITIE GROENE STANDAARD
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IN DIT NUMMER:

•  ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 4E INDUSTRIËLE REVOLUTIE

•  MEREL HUIZINGA, ONDERNEMEN MET MUZIEK

•  MOBILITEITSNETWERKEN NOODZAAK VOOR BETERE BEREIKBAARHEID
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1 maand 3 maanden 6 maanden

Full banner 522x60 355,00 895,00 4.790,00

Een hele pagina full colour advertentie in 1 editie  
van West Magazine 3675,00

Een banner op de website van West voor een duur 
van 4 weken

Een banner in 1 editie van de West Nieuwsbrief 

Rubriek 'even voorstellen' (printuitgave) + plaatsing 
carrousel open site 625,00

Tarieven online 
VNO-NCW WEST
VNO-NCWWest.nl
Bannertarieven per maand (in euro’s) 

1 maand 3 maanden 6 maanden

Rectangle 336x280 1.050,00 2.100,00 5.250,00

Banner homepage 43x120 420,00 1.050,00 2.100,00

Full banner 450x60 420,00 1.050,00 2.100,00

Banner 365,00

Advertorial 475,00

Multimediaal voordeelpakket A

Een halve pagina full colour advertentie in 1 editie 
van West Magazine 2625,00

Een banner op de website van West voor een duur 
van 4 weken

Een banner in 1 editie van de West Nieuwsbrief

Multimediaal voordeelpakket B

WEST. Multimediale pakketten

Nieuwsbrief WEST. 
De nieuwsbrief van WEST is gekoppeld aan vno-ncwwest.nl en  
informeert de lezer minimaal 8 keer per jaar over het laatste nieuws. 
Het bereik van de nieuwsbrief is 3070 leden. Het websitebezoek kent 
een sterke toename na verzending van de nieuwsbrief. Een banner op 
de website en de nieuwsbrief biedt extra aandacht bij jouw specifieke 
doelgroep. 

• Nieuwsbriefabonnees: 3070. 
• Maandelijks ruim 5400 bezoekers. 
• Unieke pageviews: maandelijks 12.000. VNO-NCWWest.nl 

Versterk uw boodschap, 
werf crossmediaal
Crossmediaal adverteren heeft de toekomst. Versterk jouw  
boodschap en daarmee je naamsbekendheid in de drukste  
zakelijke regio van Nederland. Combineer je advertentie in  
WEST. met andere multimediale kanalen. 

•  Adverteer crossmediaal via vier kanalen, magazine, website,  
digitale nieuwsbrief en de netwerk app. 

•  Plaats je advertentie of banner op de website of in de nieuwsbrief 
WEST. 

•  Je bereikt zo ongeveer 3000 tot 3500 unieke bezoekers per maand. 
•  Je biedt al deze bezoekers een directe toegang tot jouw website. 
•  Daarmee vergroot je de kans op direct contact en het verkrijgen  

van emailadressen voor jouw marketing. 

Facts
In onderstaande afbeelding zie je wat het toegevoegde bereik van  
WEST., website en nieuwsbrief is.

Print: 5400

Unieke bezoekers online: 3500

Unieke pageviews: 12000

Nieuwsbrief abonnees: 3070

Bereikcijfers per maand

VNO-NCWWest.nl
De website van VNO-NCW West is het online middel van de  
vereniging, VNO-NCW West. De site heeft een informatieve en  
actuele nieuwsfunctie voor leden en belangstellenden. 

• Pageviews: maandelijks 12000
• Unieke bezoekers: maandelijks 3500  

Nieuwsbrief
Bannertarieven (in euro’s) 



Jouw katern in West?
VNO-NCW West biedt bedrijven en organisaties ruimte aan in  
magazine West. tegen sterk gereduceerd tarief. De ruimte kan,  
eventueel met ondersteuning van de redactie van het magazine,  
naar eigen wens worden ingevuld. Kosten per pagina slechts € 750,- 
(normaal advertentietarief: € 1955,-). Dus slechts € 1500,- voor een 
spread (2 tegenover elkaar liggende pagina’s) of € 3000,- voor een 
heel katern van 4 pagina’s. Het aanbod is inclusief drukken, opmaken 
conform huisstijl magazine West, eindredactie en verspreiding. 

“Aan de wil ligt het niet, de reacties die wij 
krijgen zijn altijd positief. Wanneer we een 
aantal praktische obstakels overwinnen en 
meer partijen betrekken, kunnen we een 
groot verschil maken. Bij Instock koppelen 
we idealisme aan ervaring. Onze idealen 
staan altijd voorop, de SDGs die met 
voedsel te maken hebben, liggen aan de 
basis van onze restaurants. Maar je moet 
wel een kloppende businesscase hebben. 
Ik heb nooit gedroomd van het opzetten 
van een restaurantketen. De strijd tegen 
voedselverspilling, daar gaat het om.”

Halvering van de voedselverspilling in 
2030. Dat is het Sustainable Development 
Goal 12. Hoewel een bekend probleem bij 
de meeste mensen, is een oplossing voor 
de grote hoeveelheden weggegooid eten 

nog niet zo eenvoudig. Freke van Nimwegen 
werkte op de duurzaamheids afdeling van 
Ahold toen ze samen met drie collega’s  
het idee ontwikkelde om een restaurant te 
openen dat gebruik maakt van onverkochte 
producten die bij Albert Heijn anders 
weggegooid zouden worden. De super
marktgigant, achter de schermen al enige 
tijd bezig met een missie de duurzaamste 
supermarkt van Nederland te worden, 
steunde het idee volledig.  
“En toen zijn we maar gewoon begonnen. 
In de horeca kunnen we een belangrijk 
verschil maken. Instock heeft inmiddels 
drie vestigingen, in Amsterdam, Den Haag 
en Utrecht. Ook hebben we foodtrucks 
waarmee we het hele land doorrijden en 
we proberen zoveel mogelijk andere 
restaurants en horecagelegen heden te 

‘GERED ETEN OP  
JE BORD’

Familiebedrijf Geelen Counterflow in 
Haelen maakt grote drogers en koelers 
voor de voedingsmiddelenindustrie. Die 
verbruiken evenveel aardgas als vijfhon
derd tot duizend gezinnen. Dat knaagt al 
een tijdje bij directeur Sander Geelen,  
die als wereldzeiler van nabij heeft gezien 
hoe door menselijk ingrijpen milieu en 
klimaat veranderen. “We hebben de 
duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties hier niet op het prikbord 
hangen. Maar ze passen in onze strategie: 
we willen de beste drogers en koelers 
maken en streven daarbij naar honderd 
procent duurzaam. Intern rapporteren we 
over onze ecologische voetafdruk: energie
verbruik, zelf opgewekte energie en CO2 
uitstoot. En dat gaat de goede kant op.”  

VNdoel 12 gaat over duurzame con 
sumptie en productie. Geelen: “Dat 
proberen we hier zo circulair mogelijk  
te doen. We hebben het duurzaamste 
kantoor ter wereld, dat vijftig procent 
meer energie opwekt dan verbruikt. Het  
is optimaal geïsoleerd en wekt energie  
op met zonnepanelen, aardwarmte en 
zonne collectoren. Het pand heeft met 
99,94 procent de hoogste BREEAMscore 
voor duurzaamheid en gezondheid.”
Ook de fabriek wordt steeds duurzamer: 
“Op de fabriekshal liggen 2500 zonne
panelen, de gasverwarming gaan we 
vervangen door warmtepompen, en er 
komt een nieuwe hal bij met een lange 
zonnegevel.” 
Duurzaamheidsdoel 13 van de VN gaat 

´ONZE VOETAFDRUK 
WORDT STEEDS KLEINER´

sche middelen nog niet als een pro
bleem gezien”, vertelt Jeanine de 
VriesZwart. “Nu wel en het is mooi om 
te zien dat de Sustainable Development 
Goals ervoor zorgen dat andere bedrij
ven er nu net zo naar kijken als wij. Die 
doelstellingen sluiten naadloos aan op 
wat wij allang deden.”

Alles waar ECOstyle voor staat en in 
gelooft  het versterken van de kring
loop, de kracht van de natuur, ecologie, 
biodiversiteit, duurzaamheid, zorg voor 
elkaar en zorgvuldig omgaan met het 
milieu – zit in de genen van de familie 
Zwart. “Ik weet niet beter. Zo ben ik 
opgevoed, opgegroeid. Die drive zit er 
gewoon in. Het kan anders, beter, dus 
waarom zou je dat niet doen? Via ECO
style wil ik de gedachte, de filosofie van 
mijn opa en mijn vader voortzetten.”
ECOstyle voelt zich vooral thuis in de 
doelen rondom het klimaat en leven op 
het land. “Wij werken hier aan een beter 
ecosysteem en behoud van biodiversi
teit. Maar ook in het idee van partner
schappen kunnen we ons heel goed 
vinden.”

Ook dat is zo gegroeid. Haar opa 
bedacht producten om minder chemi
sche middelen de wereld in te helpen. 
“Wij kijken nu ook naar hoe we met 
partnerschappen kennis kunnen delen 
en kunnen samenbrengen om tot 
nieuwe ideeën en concepten te komen”, 
zegt De VriesZwart. “Als bedrijf alleen 
red je dat niet, en dat moet je ook niet 
willen. Het idee is toch om de wereld 
beter te maken? Dat lukt alleen als je  
het samen doet, dan is je bereik vele 
malen groter. Wereldwijd, dat moet  
het gezamenlijke doel zijn.”

Naam: Jeanine de VriesZwart

Leeftijd: 41 jaar

Functie: medeeigenaar en directielid

Bedrijfsnaam:  ECOstyle

Oprichtingsjaar: 1967

Vestigingsplaats: Oosterwolde (NL)

Core business: Ontwikkelen en ver

markten van natuurlijke producten  

voor bodemplanten en dier

Aantal werknemers: 50 voor ECOstyle,  

in totaal 100 voor de ECOstyle groep
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men bepaalt voor afwijkende vormen en 
maten van groente en fruit. Die moeten 
vaak worden weggegooid. Ontzettend 
zonde en makkelijk te voorkomen. Maar 
iedereen ziet het probleem, dus er valt 
nog een wereld te winnen.”

Naam: Freke van Nimwegen

Leeftijd: 31

Functie: Medeoprichter

Bedrijfsnaam: Instock

Oprichtingsjaar: 2014

Vestigingsplaatsen: Den Haag,  

Amsterdam, Utrecht 

Core business: Horeca

Aantal werknemers: 95  

(waarvan de meesten parttime)

inspireren om dit concept ook te introdu
ceren. Zij werken niet zoals in onze restau
rants volledig met anders verspilde pro
ducten maar een deel van hun inkoop 
doen ze via Instock. Instock heeft eigen 
producten, zoals het Pieper Bier, en in 2017 
hebben we ons eigen Food Rescue Center 
opgezet. Daar verzamelen we onverkochte 
producten waar andere restaurants en 
cateraars gebruik van kunnen maken.” 

“Op de muur van ons kantoor houden we 
bij hoeveel eten we redden, in vier jaar al 
ruim 480 duizend kilo! We kijken voortdu
rend hoe we meer impact kunnen maken. 
Meer partners betrekken, natuurlijk, en  
het gesprek aangaan met de overheid om 
regelgeving te verbeteren. Zo is er bijvoor
beeld een heel gekke wet die handelsnor

‘GERED ETEN OP  
JE BORD’

over het aanpakken van klimaatverande
ring. “Vooral op dat  punt kunnen we  
veel impact hebben omdat we hier zeer 
energieintensieve gasgestookte drogers 
maken.” Geelen Counterflow heeft  
een elektrische droger ontwikkeld die  
65 procent energie bespaart vergeleken 
met zijn gasgestookte voorganger. En  
als groene stroom wordt gebruikt, is de 
CO2uitstoot zelfs 99 procent lager.  
De droger werkt met warmtepompen die 
water van 120 graden kunnen gene reren, 
en die na het drogen van de voedings
middelen energie terugwinnen uit de  
lucht. Bovendien kan 65 procent van het 
tijdens het proces verdampte water  
worden opgevangen en hergebruikt, het  
gaat om meer dan duizend liter per uur.  

Sander Geelen: “Door de drogers radicaal 
te verduurzamen kun je wezenlijk vooruit
gang boeken. Maar er is ook een econo
misch motief. Schone energiebronnen 
worden waarschijnlijk veel goedkoper dan 
fossiele. Daarom kunnen we niet op de 
oude voet machines blijven produceren. 
Bedrijfskundig is dit de juiste oplossing op 
termijn.” 

Naam: Sander Geelen

Leeftijd: 51

Functie: Algemeen Directeur

Bedrijfsnaam: Geelen Counterflow

Oprichtingsjaar: 1980

Vestigingsplaatsen: Haelen, USA,  

Argentinië, China, Vietnam

Aantal werknemers: 120
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“Jonge mensen solliciteren spontaan  
bij ons. Ze zien waar wij mee bezig zijn.  
‘Dit is de nieuwe wereld’, zeggen ze.  
‘Hier wil ik bij zijn.’ Dat wij dit gevoel bij  
de nieuwe generatie teweeg kunnen 
brengen, maakt ons enorm trots. Wij zijn 
een relatief klein bedrijf, producent van 
onder meer werk en keukenbladen. 
Toch is maatschappelijk verantwoord 
ondernemen al jaren onderdeel van  
ons beleid.

Inmiddels zijn we op niveau 4 van de MVO 
Prestatieladder gecertificeerd. Aan de 
indicatoren hebben we nu ook de SDGs 
gekoppeld. We richten ons vooral op de 
SDGs waar wij echt een verschil kunnen 
maken. Bijvoorbeeld SDGs 3, 8, 10 en 16 

waarin gezondheid, welzijn en goede 
werkomstandigheden centraal staan. 
Uiteraard in onze fabriek in Helmond,  
maar ook in steengroeves in India.  
Samen met de internationale organisatie 
TFT contro leren we daar de arbeids
omstandigheden en voorkomen we  
kinderarbeid. We zorgen voor voedsel, 
drinkwater en sanitair op scholen zodat  
de kinderen ernaartoe gaan”. 

“Er zijn nog meer SDGs waar we volop  
mee bezig zijn. Op het gebied van duur
zaamheid (SDG 6, 7, 12) recyclen wij  
constant het water dat nodig is voor onze 
productie en voegen er regenwater aan 
toe. Ons CO2gebruik compenseren we 
onder meer met de aanleg van een bos in 

‘WE LEGGEN EEN STEEN 
IN DE RIVIER’

“Circulariteit betekent verantwoordelijk
heid nemen voor jouw reststromen die over 
vele jaren pas vrijkomen.” Voor general 
manager Sean Buitenhuis van Outdoor 
Furniture Nederland (OFN) is deze visie 
leidend voor de werkwijze van het bedrijf in 
Geldermalsen dat ‘objecten’ in de buiten
ruimte ontwerpt, realiseert, onderhoudt  
en exploiteert. “OFN omarmt die verant
woordelijkheid, onderschrijft de Sustainable 
Development Goals en draagt concreet bij 
aan zeker vijf doelen.”  
OFN is in 2001 gestart en werkt inmiddels 
met meer dan honderd werknemers aan 
onder meer meubilair voor ProRail, bus
haltes voor provincies en gemeenten en 
reclameobjecten langs wegen. Daarbij 
zoekt het duurzame oplossingen, zoals solar 

overkappingen en solar geluidschermen. 
Het bedrijf wil actief vervuiling bestrijden, 
reststromen hergebruiken en afval voor
komen. “Dat doen wij door aan ons netwerk 
van meer dan twaalfduizend objecten in de 
openbare ruimte diverse sensortechnieken 
toe te voegen. Die geven inzicht  in de 
kwaliteit van de woon, werk en leefomge
ving. Samen met partners nemen we dan 
maat regelen om de omgeving veiliger en 
gezonder te maken.  Zo meten we de 
luchtkwaliteit – onder meer  fijnstof, stikstof 
en ozon  en zetten we systemen in die 
fijnstof aantrekken en dus uit de lucht halen. 
In de buitenruimte kunnen we daarmee  
tot dertig procent fijnstofreductie komen 
binnen een radius van vijftig meter. Niet 
alleen overheden wensen dit, ook veel 

‘CIRCULARITEIT  VOORKOMT 
NIEUW AFVAL’

aannemers plaatsen deze objecten rondom 
hun bouwplaats om de negatieve effecten 
van hun werkzaam heden op de directe 
omgeving drastisch te verminderen en zo 
bij te dragen aan een veilige en gezonde 
leefomgeving voor omwonenden en hun 
eigen mede werkers.” 
OFN bestrijdt niet alleen actief de vervui
ling van de leefomgeving, maar houdt ook 
rekening met het milieu en onze invloed 
daarop door in de ontwerpfase de objec
ten zo veel mogelijk groen, circulair en 
duurzaam te maken. “Circulariteit betekent 
voor ons hergebruik op productniveau.  
Om dit te bewerkstelligen maken we onze 
producten uniform en modulair, waardoor 
ze breed inzetbaar zijn. Circulariteit voor
komt nieuw afval. Echter, wij zijn ons be
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ECOLOGIE 
ZIT IN ONZE 
GENEN’
Het was haar opa die zo’n vijftig jaar 
geleden constateerde dat duurzaam
heid de toekomst heeft. Hij  aardappel
teler van huis uit  zag de chemische 
middelen die gebruikt werden op het 
land, op de gewassen, zo de bodem in 
gaan. ‘Dat kan niet goed gaan’, moet hij 
hebben gedacht, ‘dit is niet de manier 
om met de wereld om te gaan’. Hij richtte 
ECOstyle op dat natuurlijke producten 
voor bodemplanten en dier ontwikkelt 
en vermarkt, en waarbij biodiversiteit 
het uitgangspunt is.
“In 1967 was duurzaamheid nog geen 
issue en werd het gebruik van chemi

Bolivia. Op dit moment zijn de plannen 
rond om ons dak van 10.000 m2 vol te 
leggen met zonnepanelen en hebben  
we op ons bedrijfsterrein een grote bio 
diversiteitstuin aangelegd die ook weer 
een eigen verhaal heeft. Daarnaast  
doen we met Social Label uit Den Bosch  
(SDG 4, 8) een project om mensen met  
een afstand tot de arbeidsmarkt weer  
aan de slag te krijgen.”

“Waarom we dit allemaal doen? Omdat 
 ik denk dat het beter is voor de wereld, 
daarom. Van huis uit heb ik meegekregen 
dat zingeving meer voldoening geeft  
dan enkel geld verdienen. Sterker nog:  
ik ben ervan overtuigd dat duurzaam 
ondernemen meer oplevert dan het kost. 

De SDGs helpen bedrijven om hun 
duurzaamheid concreet te maken.  
Zo kunnen ook zij, net als wij, een  
steen in de rivier leggen en de loop  
iets veranderen. Op die manier maken 
wij samen de wereld een stukje beter.”

Naam: Hugo van Osch

Leeftijd: 58 jaar

Functie: Directeureigenaar

Bedrijfsnaam: Arte

Oprichtingsjaar: 1995

Vestigingsplaats: Helmond

Core business: Productie keukenbladen 

en werkbladen

Aantal werknemers: 80 

wust van het feit dat er nog veel  
afval ligt en dat dit vooralsnog alsmaar 
méér wordt. Ons doel is daarom niet 
alleen circulaire producten te maken, 
maar ook om circu laire producten te 
maken van reststromen! Zo behouden 
onze reststromen hun waarde. Om dit  
te bewerkstelligen werkt OFN onder 
andere samen met afvalverwerkers en 
ingenieursbureaus.”

Naam: Sean Buitenhuis

Leeftijd: 29 jaar

Functie: General Manager

Bedrijfsnaam: OFN

Oprichtingsjaar: 2001

Vestigingsplaats: Geldermalsen

Aantal werknemers holding: 100+

‘

Lees verder op pagina 6.
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“Veel Nederlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Develop-

ment Goals (SDGs), of het nou gaat om zorgen voor schoon water, schone binnensteden  

of het verbeteren van de gezondheidszorg. Stuk voor stuk terreinen waar wij met onze 

bedrijven het verschil kunnen maken voor andere landen. Laat je inspireren en doe mee!“ 

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

BEDRIJVEN MAKEN HET VERSCHIL

SPECIAL

ZEVENTIEN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
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Algemene informatie
Titels 
• West Magazine
• West Online (www.vno-ncwwest.nl)
• West Nieuwsbrief

Uitgeverij:
Quantes
Laan van Zuid Hoorn 60
2289 DE Rijswijk
Telefoon 070 413 4013 
www.quantes.nl
info@quantes.nl

Media-adviseur Bart Tiemens
BT.Media@live.nl
Telefoon 06 51 34 58 70

Acht redenen om te  
adverteren in WEST.
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8     

         Je bereikt tegen bescheiden tarieven 5400 ondernemers  
in de drukste zakelijke regio van Nederland.

 Je komt direct bij decisionmakers van toonaangevende  
bedrijven over de vloer.

 Je vergroot je naamsbekendheid en die van je producten  
en werken.

 Je versterkt je imago.

 Je werft meer deelnemers voor je evenement, workshop  
of cursus.

 Je ondersteunt VNO-NCW West en tevens de  
belangenbehartiging van ondernemers.

 Adverteren in WEST. is adverteren in een betrouwbaar en  
sterk merk. 

 Adverteren in WEST. is een stap op weg naar persoonlijk  
contact met nieuwe klanten.

Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden per 
plaatsing. Tussentijdse wijziging voorbehouden.

Aanleverspecificaties
Wij ontvangen je materiaal, aangeleverd als certified
pdf document, uiterlijk op de aangegeven aanlever-
data. Emailadres voor opgemaakte advertenties en
banners: BT.Media@live.nl, o.v.v. WEST en het 
editienummer of het nummer van de nieuwsbrief. 
Aanleveradres voor geprint materiaal: Quantes, 
o.v.v. WEST, het editienummer en het ordernummer, 
Postbus 1822, 2280 DV Rijswijk. Voor alle vragen: 
Quantes, telefoon 070 2211 804 .  


