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word gratis 
lid en profiteer
yourownvalkenswaard.nl

Voordeel Voor iedereen
uit Valkenswaard

Your Own Valkenswaard is bijna 3 maanden actief en heeft in-
middels al flink wat leden. Zowel Valkenswaardse consumenten 
als zakelijke leden. Op dit moment zijn we druk bezig om meer-
dere producten en diensten voor en door Valkenswaardse be-
drijven voor het voetlicht te krijgen. Voor meer informatie over 
onze coöperatie en gratis lidmaatschap gaat u naar onze web-
site www.yourownvalkenswaard.nl

In deze folder treft u de laatste producten en diensten aan.

 

Het hoeft niet altijd van ver te komen......

folder
Verspreiding
I

n de gemeente Valkenswaard 
zijn er 15.902 postadressen. 
Ongeveer 2.422 daarvan 
(ruim 15% dus) hebben een 

nee/nee- of Ja/nee-sticker op 
hun brievenbus. Onze postbode 
heeft al deze adressen in kaart 
gebracht.

Uit onderzoek blijkt dat het 
aanbieden van producten en 
diensten via een huis-aan-huis 
verspreiding in verhouding tot 
de kosten méér opbrengt qua 
resultaat dan investeren in an-
dere media uitingen zoals zoek-
machines of adverteren in print. 
wij bieden deze service exclu-
sief aan Valkenswaardse onder-
nemers. U kunt uw product en/ 
of dienst op deze wijze onder de 

aandacht brengen. Voor de kos-
ten hoeft u het niet te laten. Voor  
€ 375,- lift u mee met deze mai-
ling in Valkenswaard die sepa-
raat wordt verzonden zodat de 
attentiewaarde sterk wordt ver-
hoohd. de aanbieding en vorm-
geving werken we samen met u 
uit. U kunt 100% communiceren 
met uw doelgroep in Valkens-
waard. Onze postbode heeft 
Valkenswaard helemaal in kaart 
gebracht, zodat het zelfs moge-
lijk is om een deel van Valkens-
waard specifiek uw boodschap 
te verspreiden. Ook zoeken wij 
nog verspreiders in bepaalde 
postcode gebieden.

Voordelig 
Printen
Compatibele Cartridges voor alle printers……

Canon vanaf € 17,50 per complete set.

epson vanaf € 12,50 per complete set

Brother vanaf € 12,50 per complete set

Maar ook voor HP/ samsung/ dell etc. etc.
kijk of uw printer erbij staat! afhalen kan natuurlijk ook!

van der Clusenstraat 10
5553 el Valkenswaard
info@opusart.nl

040-2222845

www.OPusart.nl
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drukwerk & 
ontwerp
Your Own Valkenswaard heeft 
samen met Valkenswaardse 
ondernemers het gemak van 
Internet gecombineerd met 
persoonlijke aandacht voor al 
uw drukwerk. wij verzorgen uw 
ontwerp tot en met de verzen-
ding. Uw drukwerk kan speciaal 
voor u in onze bestelshop wor-
den gezet. U heeft dan de beste 

prijs gecombineerd met het ge-
mak van bestellen via Internet 
met persoonlijke service. Om 
prijzen te kunnen controleren 
kunt u alvast kijken naar www.
yourownprintshop.nl

Your own 
energie
Doe ook mee aan onze geza-
menlijke zonnecentrale
Your Own Valkenswaard heeft 
bij voldoende animo (300 gezin-
nen en bedrijven) de mogelijk-
heid om een eigen, duurzaam 
energiepark te bouwen in Val-
kenswaard. de zonnecentrales 
worden gerealiseerd op daken 
van bedrijven, scholen en an-
dere locaties met een groot op-
pervlak. de zonnecentrales wor-
den gezamenlijk eigendom van 
alle deelnemende leden. U hebt 

geen omkijken naar onderhoud 
en u deelt alle kosten gezamen-
lijk met de andere leden. in het 
energieakkoord is afgesproken 
dat deelnemers aan gezamen-
lijke zonnecentrales een korting 
op de energiebelasting krijgen 
van € 0,075 per kwh. samen 
met de opbrengst van de zon-
nestroom verdient u zo uw in-
vestering in de zonnepanelen 
weer terug en geniet u nog lang 
daarna van uw eigen energie. 
Voor meer info: info@yourown-
valkenswaard.nl

Your own 
webshop
Heeft u een product of dienst 
voor de Valkenswaardse ge-
meenschap? Maak dan gebruik 
van deze unieke mogelijkheid 
om online uw aanbieding te 
doen. naast gezamelijke inves-
tering in zoekmachines ver-
spreiden we elke maand een 
folder naar alle Valkenswaard-
se huis adressen en zakelijke 

adressen om uw product of 
dienst onder de aandacht te 
brengen. U hoeft zich ook 
geen zorgen te maken over 
het afleveren van uw product. 
Onze eigen bezorgdienst gaat 
uw producten thuis bezorgen.                                                                   
Voor enkele tientjes per maand 
kunt u gezamenlijk met collega 
ondernemers een tegenwicht 
bieden tegen landelijke sites. U 
hoeft dus geen grote investerin-
gen te doen om uw product (of 
dienst) online aan te bieden.
Bel met: 040-7600920.
kijk voor het laatste aanbod op 
www.yourownwebshop.nl

Your own 
Mobiliteit 
Maak van jouw auto 
een deelauto
wij hebben een unieke samen-
werking met Mywheels u kunt 
uw auto helemaal gratis te huur 
aanbieden op Mywheels. U be-
paalt vervolgens zelf de dag- en 
kilometerprijs. Via een rekentool 
berekent u eenvoudig wat u ver-
dient met het verhuren van uw 
auto.  de stappen zijn eenvou-
dig:             

1. word gratis lid en voeg je  
auto toe. 
2. kies de prijs die je wilt   
ontvangen, 
3. stem af met de huurder die 
jouw auto via de site reserveert.

wij gaan de komende periode 
actief op zoek naar meerdere 
voertuigen uit Valkenswaard die 
te huur worden aangeboden. 
Via onze site kunt u de link vin-
den van deze aanbieder onder 
het kopje “mobiliteit”. Meer in-
formatie via info@yourownval-
kenswaard.nl of bel met 040-
7600920.
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Your own 
Verzekering
U 

bespaart 5% op alle 
polissen die u nu heeft 
én u krijgt een contact-
persoon die uw dossier 

vanuit een Valkenswaards be-
drijf behartigt. Zo krijgt u altijd 
het beste persoonlijke advies 
op het gebied van:

•  brandverzekering
•  autoverzekering wa
•  autoverzekering casco
•  inboedelverzekering
•  wa-verzekering particulier
•  rechtsbijstandverzekering

Geen digitale telefooncentrale 
waar u nu mee te maken hebt. 
er hebben zich al veel leden 
aangemeld die reeds interesse 
hebben in deze aanbieding. wilt 
u dat ook? schrijft u in op de site 
www.yourownvalkenswaard.
nl of neem contact op info@
yourownvalkenswaard.nl of bel 
met 040-7600920

Valkenswaard 
werkt!
Meld u aan op onze website 
onder het kopje Valkens-
waard Werkt!
wij stellen het unieke platform 
‘Valkenswaard werkt’ ook be-
schikbaar voor Valkenswaardse 
ondernemers en werkzoeken-
den. Voor werkzoekenden is 
het gratis. Voor bedrijven kost 
het slechts € 10,- per maand per 
medewerker en een eenmalige 
vergoeding van € 250,- voor een 
persoonlijke training voor uzelf. 
Mocht u meer dan 8 medewer-

kers in dienst hebben dan wordt 
uw bedrag vastgesteld op € 85,- 
per maand ongeacht het aantal 
medewerkers (alle prijzen zijn 
exclusief BTw). 
na een korte training kunt u zelf 
gemakkelijk al uw personeels-
dossiers volledig en accuraat 
bijhouden, iets wat er vaak bij 
inschiet door drukke werkzaam-
heden. nu kunt u voor een ge-
ring bedrag dit probleem zelf 
oplossen. wij zoeken nog pro-
fessionals die ons kunnen on-
dersteunen in het opbouwen 
van deze dienst. Meld u aan op 
www.yourownvalkenswaard.nl

susHi
thuisbezorgd
dagverse sushi. exclusief elke 
dag voor ons gemaakt kwaliteit 
gegarandeerd. Voor 10.00 uur 
besteld dan kunt u vanaf 18.00 
uur genieten van deze gezonde 
maaltijd. 

Jo d’n urste
live Muziek
Het vertrouwde bruine café aan 
de Markt 41 in Valkenswaard is 
na een ingrijpende verbouwing 
weer geopend. en dat gaan we 
de komende maanden vieren. 
Op vrijdag 4 april 2014 bieden 
wij u live muziek aan vanaf 20.00 
uur. 

Terug naar de basis is ons nieu-
we motto. wij hebben nieuwe 
gerechten en dranken op de 
kaart staan, tegen verrassende 
prijzen. U bent elke dag van har-
te welkom vanaf 10.00 uur. Café 
Jo d’n Urste staat bekend om 
de gezellige sfeer die een bruin 
café typeert. Vanaf 16.00 uur is 
het elke dag borreluur. 

Komt u zelf kijken op de 
Markt 41 te Valkenswaard.

U kunt uw keuze maken via 
www.yourownwebshop.nl 

U kunt bestellen via deze site of 
bellen met: 040-7600920. 

www.yourownwebshop.nl



Your own
Onderhoud
Inmiddels hebben diverse be-
drijven zich aangemeld die 
onderhoud (of nieuwbouw)  
kunnen uitvoeren zoals schil-
derwerk, cv-installatie, grond-
werk, of dakwerk. doordat wij 
verschillende bedrijven in de 
coöperatie hebben samenge-
bracht kunt u uw werkzaamhe-
den onderbrengen bij Your Own 
Valkenswaard. Of het nu groot 
of klein is. U heeft de beste prijs 
uitgevoerd door een Valkens-
waards bedrijf. de coöperatie 
biedt de offerte namens deze 
bedrijven aan zodat u slechts 1 
aanspreekpunt hebt. de coöpe-
ratie heeft inmiddels bedrijven 
verzameld maar kan ook altijd 
nieuwe bedrijven gebruiken die 
genoemde diensten kan leve-

ren. als opdrachtgever hoeft  u 
zich geen zorgen te maken dat 
uw werk niet tegen de afge-
sproken termijn en overeenge-
komen prijs wordt uitgevoerd. 
door onze werkwijze houden 
wij het werk in Valkenswaard 
terwijl u als klant profiteert van 
een scherpe prijs. de aangeslo-
ten bedrijven gaan ook jonge 
Valkenswaardse mensen op-
leiden tot vakman. Zodat het 
vak bewaard blijft voor Valken-
waard. daarnaast helpt u ook 
om sociale projecten te kunnen 
blijven aanbieden. 
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TelefOON: 040: 760 09 20 | iNfO@YOUROWNValkeNsWaaRD.Nl

Ga VOOr Meer InfOrMaTIe naar
WWW.YOUROWNValkeNsWaaRD.Nl

gratis register

- standaard vermelding:  gratis

- logo vermelding:               50,-

- Zoekmachine (seO):           40,-

                                                   ------

Totaal per jaar:                        90,-

=========================

korting na afname via Your Own:

- energie                                 - 25,-                                                

- Verzekering                - 25,-

- Mailing 1/4 pagina           - 40,-

saldo             0,- 

w
ij hebben de eerste 
versie zo zorgvuldig 
mogelijk gemaakt. 
en getracht elk be-

drijf opgenomen te hebben. Indien 
uw gegevens of productgroep 
niet overeenstemmen dan horen 
wij dat graag van u.  deze gratis 
dienst blijft van kracht indien u 
zoveel mogelijk als bedrijf pro-
ducten en diensten via onze co-
operatie  afneemt.  Het voordeel 
van een gezamenlijk register is 
het feit dat wij als coöperatie onze 
site dermate hebben geoptimali-
seerd dat als er gezocht wordt op 
Internet uw product of dienst (or-
ganisch) bovenaan komt te staan.                          

Hieronder een rekenvoorbeeld 
wanneer een lidmaatschap voor 
u geheel gratis is en blijft. Prijzen 
zijn exclusief b.t.w. en gelden voor 
1 jaar.


