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NOA BEGUNST IGEND
L IDMAATSCHAP

Bij NOA, de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, kunnen ondernemers
terecht voor alle zaken die de hele afbouw- en natuursteenbranche aangaan. De vereniging
behartigt de individuele belangen van ruim 1.600 leden. De leden zijn ondernemers van
Stukadoors- en Afbouwbedrijven, Natuursteenbedrijven, Vloeren- en Terrazzobedrijven, Plafond-
en Wandmontagebedrijven en totaal afbouwers. 

Onze vereniging NOA kent daarnaast het instituut ‘begunstigend lidmaatschap’. Dit is speciaal
voor bedrijven die nauw bij de afbouw- en natuursteensector betrokken zijn, maar niet zelf de
afbouwwerkzaamheden of natuursteenbewerkingen uitvoeren. Als begunstigend lid hebt u geen
stemrecht, maar bent u wel welkom bij alle openbare bijeenkomsten.

Als begunstigend lid betaalt u jaarlijks een financiële bijdrage. Daarvoor houden wij u op de hoogte
van alle actualiteiten in uw sector en onze vereniging. Door uw begunstigend lidmaatschap heeft u
diverse exclusieve mogelijkheden en korting op contactmomenten met uw (potentiële) klanten in
de afbouw. In dit informatieboek beschrijven we alle mogelijkheden en de daarbij behorende
prijsstelling. Voor meer uitleg en informatie staan ook de verschillende contactpersonen voor u
genoemd.
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N IEUW IN  20 2 3

Als brancheorganisatie behartigen we collectief en individueel de belangen van aangesloten afbouw-
en natuursteenbedrijven. Daarnaast zorgen we er middels digitale nieuwsvoorziening en ons vakblad
voor dat leden op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen. In 2023 brengen we ons vakblad
5 keer uit. Daarnaast maken we in de woonmaand oktober een ‘glossy’, waarmee vooral klanten van
afbouwbedrijven inspiratie kunnen opdoen en waar veel mooie eindresultaten in beeld worden
gebracht die NOA-bedrijven kunnen realiseren.

NOA Magazine
Ons vakblad krijgt dit jaar zowel qua vormgeving als inhoud een ‘refreshing’. Na onderzoek onder
onze lezers wordt de bladtitel aangepast, zodat NOA prominent in beeld komt en we hebben een
nieuwe ‘redactieplank’ gemaakt. Zie voor de rubrieken en onderwerpen pagina 7. 

NOA Glossy
Naast de ‘reguliere’ uitgaven van NOA magazine, die natuurlijk bij uitstek gemaakt worden voor onze
leden, willen we in 2023 pionieren met het uitbrengen van een NOA Glossy. Een echte eyecatcher
en bewaaruitgave, vooral voor (potentiële) opdrachtgevers van NOA-leden. Zowel voor particulieren
als architecten en aannemers wordt deze NOA Glossy een bron van inspiratie en informatie.
Onderwerpen/rubrieken staan toegelicht op pagina 8.

NOA Actueel
De digitale nieuwsbrief van NOA wordt door veel leden, begunstigende leden en relaties goed
gelezen en gewaardeerd. Uit onderzoek is gebleken dat lezers de wekelijkse frequentie vrij hoog
vonden, te meer omdat er ook nog apart nieuws vanuit de NOA-sectoren en begunstigende leden
werd verstuurd. In 2023 versturen we daarom NOA Actueel om de 14 dagen, waarbij we de
informatie segmenteren naar hoofdsector. Ieder lid krijgt dus de informatie die voor hem/haar
relevant is. Daarnaast worden uitnodigingen voor ledenevenementen nog wel apart verzonden. Ook
de kwartaalnieuwsbrief van begunstigende leden wordt in 2023 onveranderd aan leden gemaild. 
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Financiële bijdrage € 975,00 per jaar

Wat krijgt u voor uw
begunstigend lidmaatschap? 

Totaal 6 abonnementen op NOA
Magazine, welke 5 keer per jaar
verschijnt en toezending van de Glossy.
Meerdere abonnementen zijn mogelijk
tegen betaling van € 45,- per
abonnement of gratis als verzending per
mail.
Naamsvermelding in de NOA-bureau
agenda én zakagenda, plus toezending
van de agenda's.

Gebruikmaking van de Branchemonitor
Afbouw met markt- en
conjunctuurinformatie, trends en
analyses.

Naamsvermelding op de NOA website
met een link naar uw homepage.

Inloggegevens voor het besloten
ledengedeelte van NOA.nl, waar
allerhande relevante informatie over de
bedrijfstak en de Branchemonitor
Afbouw te vinden is.

De mogelijkheid om het NOA-logo te
gebruiken, als zijnde lid van NOA. 

Uitnodigingen voor openbare NOA
bijeenkomsten (geen stemrecht).

Korting op advertenties in NOA
Magazine, zie pagina 9 + 10 van dit
informatieboek.

De gelegenheid om de vergader-
faciliteiten in het Huis van de Afbouw te
gebruiken.. Ook kan de praktijkruimte
gehuurd worden voor workshops,
trainingen voor klanten e.d., zie hierover
pagina 17 + 18. 

Online adverteren op NOA.nl: diverse
mogelijkheden tegen instaptarieven, zie
pagina 13 + 14. 

Korting op deelname aan NOA Jaardagen 
en/of vakdagen; in 2023 ook de 'Powerd
bij NOA Afbouw Vakdagen' van Easyfairs
in Gorinchem. 

Bedrijfspagina op NOA.nl, zie pagina 12. 

Nieuwsvoorziening door
middel van NOA Actueel; deze
nieuwsbrief ontvangt u standaard op uw
info-mailadres en op aanvraag tevens op
de door u opgegeven e-mailadressen.

Inzending van persberichten en
kort nieuws items aan de redactie
van NOA Magazine. Er wordt geen
gegarandeerde plaatsing afgegeven,
maar waar/wanneer mogelijk tracht de
redactie objectief nieuws van
begunstigende leden te plaatsen.

Inzending van nieuwsberichten voor de
digitale kwartaalnieuwsbrief van en voor
begunstigende leden. U ontvangt per e-
mail de uitnodiging om onderwerpen,
tekst en illustraties aan te leveren voor
deze kwartaalnieuwsbrief, zie pagina 11. 

Mogelijkheid om als begunstigend lid
voor € 135,00 een spandoek op te
hangen in het scholingscentrum, zie
pagina 16. 

Exclusieve promotie van uw bedrijf
middels een bewegende banner in
de nieuwsbrief NOA Actueel, tegen
instaptarieven, zie pagina 15. 

Het door NOA tegen aantrekkelijke
tarieven verzenden van een digitale
mailing aan alle (of selectie van) NOA-
leden, zie pagina 11. 
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VAKBLAD
NOA MAGAZINE

Ons ledenmagazine is hét vakblad voor ondernemers in de afbouw- en natuursteensector. Het
vakblad biedt 5 keer per jaar opiniestukken, bijzondere projecten, inspiratie en artikelen voor
kennisverdieping. Zie hierover de bladformule, grafische formule en redactionele formule op de
volgende pagina's.

BLADFORMULE

Titel:

Doelstelling:

Onderwerp:

NOA 

Actuele informatie verstrekken over onderwerpen die interessant, 
 noodzakelijk en aangenaam te lezen zijn voor ondernemers in de 
 afbouw- en natuursteenbedrijfstak.

Vakblad met rubrieken op technisch, juridisch, sociaal en
(bedrijfs)economisch gebied, met verwijzingen naar de nieuwe media. 

Oplage: Magazine: 2200 stuks, Glossy: 5000 stuks

Frequentie: 5 keer per jaar. Om de maand een uitgave, met uitzondering van de
bouwvakperiode. 

1 x een extra dikke glossy, die leden en begunstigende leden kunnen
gebruiken om (potentiële) opdrachtgevers te enthousiasmeren en te
laten kiezen voor afbouwproducten.  

Abonnement: Alle leden en bijzondere leden krijgen bij hun lidmaatschap een
abonnement op NOA Magazine. Ook zijn er bijzondere relaties die het
vakblad gratis toegezonden krijgen. 

Tarieven: Financiële bijdrage begunstigend lidmaatschap is € 975,00. Raadpleeg
voor advertentiemogelijkheden pagina  9 + 10 van dit informatieboek. 

Doelgroep: Leden, bijzondere leden en een selectie van relaties van NOA. 

Omvang: Leden hoofdsector Stukadoren & Afbouw
Leden hoofdsector Natuursteen
Leden hoofdsector Vloeren- & Terrazzo
Leden hoofdsector Plafond- & Wandmontage
Begunstigende leden
Ereleden, leden van verdienste, seniorleden
Relaties, 

992
116
279
201
93
29
490

*bovengenoemde aantallen kunnen licht fluctueren
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REDACT IONELE  FORMULE
NOA MAGAZINE

Rubrieken Column van de voorzitter
Blikvanger: mooi project van begunstigend lid/NOA-lid in beeld
Het vakmanschap dat van een klus een droomproject maakt
Uitgebreide kalender met verenigingsactiviteiten, beurzen en
cursussen
Column gewaarschuwd mens
Trends/waarnemingen uit de Branchemonitor Afbouw 
Column gokken of verzekeren?
Trending Topics 

Formaat en omvang: NOA Magazine -  40 pagina's
Glossy - 90 pagina's 
210 X 297 mm (breedte x hoogte) 

Onderwerpen Juridisch
Fiscaal
Arbo
Verzekeringen
Scholing
Personeelszaken
Wet- en regelgeving
Marketing
Management
Techniek

GRAF ISCHE  FORMULE

#0E549B #992B0A#E8C079#87BAD6 #F7ECE3#DFEDF4

Kleurgebruik:
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NOA GLOSSY

Afwerkmogelijkheden, materialen, voordelen (in samenwerking met BL)
Waarop letten bij de afbouw van je woning -> per specifieke ruimte
Insta-overzicht van mooie posts door en over afbouw(gerelateerde) bedrijven
Vakman/vrouw in beeld
5 restaurants/hotels in beeld waar je inspiratie op kunt doen voor afbouwmogelijkheden
Dubbelinterview opdrachtgever-architect
Awardpagina: welke bedrijven ontvingen waarvoor een mooie prijs
Do’s en dont’s voor de buiten- en binnen isolatie van een woning
Slimme reinigingsproducten en onderhoudstips voor natuursteen, stucwerk, vloeren, wanden en
plafonds
Kleurgebruik: interieurstylist en architect geven tips
Even binnenkijken bij (een particulier, een bedrijf, winkel etc.)
Uitleg over NOA-Afbouwgarantie en NOA-Natuursteengarantie
Trends
Makkelijk een afbouwprofessional zoeken die bij jou past

Naast de ‘reguliere’ uitgaven van NOA magazine, die natuurlijk bij uitstek gemaakt worden voor onze
leden, willen we in 2023 pionieren met het uitbrengen van een NOA Glossy. Een echte eyecatcher en
bewaaruitgave. Uiteraard ontvangen alle leden deze uitgave, maar de oplage wordt aanzienlijk
verhoogd, zodat dit magazine ook bij allerhande groothandels kan worden neergelegd en dat leden en
begunstigende leden deze glossy kunnen meegeven of achterlaten bij potentiële klanten. 

De glossy biedt inspiratie en trends voor de leden zelf, maar we willen met deze uitgave vooral
potentiële opdrachtgevers laten kiezen voor een NOA-bedrijf. Middels mooie fotografie,
spraakmakende interviews, goede artikelen over eindresultaten die NOA-bedrijven kunnen realiseren
en hippe rubrieken om te stylen, shoppen en inspireren, maken we van deze glossy een heuse
imagocampagne voor professionele afbouwbedrijven. 

Onderwerpen/rubrieken die (onder meer) in de NOA glossy komen:

N IEUWSBER ICHTEN

De redactie stelt het op prijs om persberichten, nieuwsitems of informatie van nieuwe
producten/diensten toegezonden te krijgen. Er wordt geen gegarandeerde plaatsing
afgegeven, maar waar en wanneer mogelijk tracht de redactie objectief nieuws van
begunstigende leden in NOA Magazine te plaatsen, of te vermelden in het online
kenniscentrum op NOA.nl.

Stuur uw berichten naar: j.reede@noa.nl. 
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Advertentie
Kwart pagina
Halve pagina (liggend)
Halve pagina (staand
Hele pagina afloppend (incl. omslag)

Breedte x hoogte
86,4 x 132 mm
180 x 132 mm
86 x 271 mm
210 x 297 mm

BLADSP IEGEL

VERSCH I JN INGSDATA

NOA magazine    
Uiterste aanleverdatum kopij
en advertentiemateriaal Verschiijningsdata

NOA magazine 2

NOA magazine 1

NOA magazine 3

NOA Glossy  

NOA magazine 5 

NOA magazine 4

Maandag 30 januari 2023 

Maandag  3 april 2023 

Maandag 29 mei 2023   

Maandag 28 augustus 2023 

Maandag 30 oktober 2023       

Donderdag 16 februari 2023 

Maandag  11 september 2023 

ADVERTENT IEPR I JZEN
NOA MAGAZINE
Prijzen in euro's en per plaatsing, alle tarieven zijn excl. btw

Afname aantal advertenties op jaarbasis 1 3 5

1/1 advertentie

1/1 advertentie

Begunstigend lid 

Niet Begunstigend lid 

€ 1.800,00 € 1.380,00 € 1.575,00 

€ 2.400,00 € 1.863,00 € 2.126,00 

1/2 advertentie 

1/2 advertentie

Begunstigend lid 

Niet Begunstigend lid 

€ 1.100,00 € 842,00 € 963,00 

€ 1.485,00 € 1.136,00 € 1.300,00 
1/4 advertentie 

1/4 advertentie 

Begunstigend lid 

Niet Begunstigend lid 

€ 650,00 € 498,00 € 569,00 

€ 878,00 € 672,00 768,00

ADVERTENT IEPR I JZEN NOA
GLOSSY
Prijzen in euro's, alle tarieven zijn excl. btw

Omslag advertentie Begunstigend lid € 2.200,00 € 1.925,00 € 1.685,00 

1/1 advertentie € 2.025,00
1/2 advertentie 
1/4 advertentie 

€ 1.238,00 
€ 732,00 
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Donderdag 14 september 2023 
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FULL  PACKAGE DEAL

Snelle beslissers kunnen in 2023 kiezen voor een Full Package deal*: In samenspraak met de redactie
wordt een slimme mix van offline en online communicatie samengesteld. Inhoud van dit pakket: 

5 x een  hele advertentie in NOA Magazine 

1 x een hele advertentie in de Glossy      

1 x een redactioneel artikel. Dit dient een lopend of
afgerond project te zijn in samenwerking met een
NOA-lid 

2 x een mailing aan NOA-leden. Het begunstigend lid
levert de tekst aan en NOA maakt de mailing op. 

5 x online banner in NOA Actueel

€ 6.900,00 

€ 2.025,00 

€ 1.200,00 

€ 875,00 

€ 320,00+

€ 11.320,00 
Van

Vóór
€ 8.500,00*Let op: er zijn slechts

5 full package deals
beschikbaar en op = op!
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KWARTAALN IEUWSBRIEF

U ontvangt elk kwartaal een digitale uitnodiging om uw nieuws en aanbiedingen in te zenden.
Stuur uw input naar onze redactie j.reede@noa.nl.
Stuur een nieuwsbrieftekst van maximaal 580 tekens.
Graag ontvangen we ook ‘lees meer’ tekst: In onze nieuwsbrieven maken we gebruik van de
button ‘lees meer’. Klikt de lezer door dan vindt hij/zij rechtstreeks in het nieuwsoverzicht van
NOA.nl een volledig nieuwsbericht. De tekst mag maximaal 1750 tekens inclusief spaties
bevatten. Let op: de tekst moet informatief zijn. Er kunnen ook links naar uw eigen site voor
uitgebreide informatie worden opgenomen. Vermeld s.v.p. in uw tekst welke link relevant is en
op welk woord gelinkt moet worden.
Indien mogelijk ontvangen we een tweede afbeelding die bij de uitgebreide informatie op onze
website geplaatst kan worden.

4 keer per jaar versturen we een aparte nieuwsbrief van en voor Begunstigende Leden. Hierin kunt u
uw activiteiten, aanbiedingen, (technisch) nieuws en andere ontwikkelingen gratis vermelden. We
roepen onze leden ook op gebruik te maken van uw producten en diensten: 

MAIL ING AAN NOA-LEDEN

In overleg met de redactie is het mogelijk om een mailing te versturen aan onze NOA leden. Daarbij
kunt u aangeven welke doelgroep u graag wilt bereiken: alle aangesloten ondernemers of een
selectie van bijvoorbeeld stukadoors, natuursteen-, vloeren- of plafond- en wandmontagebedrijven.
Of juist alleen bedrijven met personeel. 

In verband met de wet op de privacy mag NOA geen ledenlijst ter beschikking stellen. Daarom kunt
u uw commerciële boodschap via NOA laten verzorgen. Samen met de redactie kan worden
besproken hoe uw boodschap het beste kan worden gecommuniceerd: middels een digitale
nieuwsbrief of in een separate mailing. De kosten zijn variabel en zullen per aanvraag
geoffreerd worden. Deze zijn afhankelijk van de door u gewenste ledenselectie en wijze van
verzending. Voor aanvragen kunt u contact opnemen met Jolanda Reede van het NOA Secretariaat,
telefoonnummer 0318-547373 of per e-mail op j.reede@noa.nl.

VERSCH I JN INGSDATA
Eerste kwartaal: week 13
Tweede kwartaal: week 26
Derde kwartaal: week 39
Vierde kwartaal: week 51
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BEDR I J FSPAG INA OP
NOA.NL

Als begunstigend lid van NOA heeft u kosteloos een eigen bedrijfspagina op NOA.nl. En u kunt uw
bedrijfspagina zelf beheren. Het is een gebruikersvriendelijk systeem. U kunt zelf uw bedrijfslogo,
foto’s van uw producten, een video, quote en korte wervende teksten aan uw bedrijfspagina
toevoegen. De bedrijfspagina is te beheren met een wachtwoord dat u heeft/
krijgt als u begunstigend lid bent. Bovendien kunt u via uw profielpagina allerlei dossiers bekijken die
voor NOA-leden relevant zijn, als ook  de Branchemonitor Afbouw raadplegen.

Tip 1
Zorg regelmatig voor nieuwe berichten en vermeld
actualiteiten. Beschrijf bijvoorbeeld uw
meerwaarde voor NOA-leden: waarvoor kunnen
professionele afbouwers bij u terecht?

Tip 2 
Benut uw social media! Als uw organisatie actief is
op Twitter, Facebook en/of LinkedIn, dan kunt u uw
bedrijfspagina linken met uw social media accounts.

Tip3 Uitleg over het beheer van uw pagina vindt u op:
www.noa.nl/beheeruwbedrijfspagina
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ONL INE  ADVERTEREN

Onze website www.noa.nl is hét online kennisplatform voor professionals in de afbouw. Het
is een veel bezocht platform, omdat er gratis veel kennisintensieve artikelen te lezen zijn.
Maandelijks hebben we gemiddeld 15.650 unieke bezoekers op onze website. Samen zorgen zij
voor 16.629 bezoeken per maand.

Op ons kennisplatform worden wekelijks nieuwe artikelen, tips en actualiteiten gedeeld.
NOA.nl staat daarmee boordevol inhoudelijke content, met een grote relevantie voor de
professional in de afbouw. Ten opzichte van bouwbreed ingezette websites, bieden wij specifieke
informatie voor en over de afbouw en daarom wordt onze website door uw doelgroep intensief
én regelmatig geraadpleegd. Onze website is voor u een zeer aantrekkelijk advertentieplatform.

Bekijk de mogelijkheden op de volgende pagina's. 
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ADVERTEREN 
B I JZONDER EVENEMENT

Rondom de NOA Jaardagen of een ander evenement ontstaat er een piek aan bezoeken op de
speciale actiewebsite van het betreffende evenement. Tijdens deze periode is het voor u extra
interessant om uw aanbod of merk onder de aandacht te brengen van onze online bezoekers.

Advertentie kosten
Banner per evenement: € 500,- vast tarief voor een periode van zes weken voorafgaande
en t/m de datum van het evenement

Advertentie formaat
Op onze evenementen websites werken we met een bewegend advertentieconcept
middels video of animatie. Deze speelt direct af op de website, als we deze kunnen
importeren via een directe YouTube-link. Onze website heeft een responsive design. Dit
betekent dat de weergave van de content zich aanpast aan de schermgrootte van het
device waarop de site bekeken wordt. De positie - en mogelijk het formaat - van de
advertentie zal zich o.b.v. het responsive design aanpassen. 

Vloerendag 20 april 2023 
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ADVERTEREN /  BEWEGENDE  BANNER
NOA ACTUEEL  

NOA verstuurt om de week op donderdag om 16:00 uur aan leden en begunstigende leden een
digitale nieuwsbrief onder de naam ‘NOA Actueel’. Deze nieuwsbrief houdt leden op de hoogte van
actualiteiten, nieuwsfeiten, verenigingszaken en activiteiten. De nieuwsbrief wordt wekelijks door
meer dan 50% van de leden geopend en kent een hoog doorklikratio voor uitgebreider nieuws.

Als begunstigend lid kunt u een bijzondere advertentieplaats kopen in deze nieuwsbrief. Per
nieuwsbrief is er maximaal één ruimte beschikbaar voor een banner, dus exclusiviteit is
gegarandeerd. 

Banner kosten
Een banner in NOA Actueel: € 150,- vast tarief per week.

Banner formaat 
Bannerformaat: max 640 (breedte) x 150 (hoogte) pixels. Uitgangspunt is de weergave
op een desktop. Onze website heeft een responsive design. Dit betekent dat de  weergave
van de content zich aanpast aan de schermgrootte van het device waarop de site bekeken
wordt. De positie - en mogelijk het formaat - van de advertentie zal zich o.b.v. het
responsive design aanpassen. De online advertentie moet in .gif, .jpg of .png aangeleverd
worden.
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LEDENVOORDEEL

Bedrijfswagens
Rittenregistratie
Juridische bijstand
Kantoorbenodigdheden
Materialen & gereedschappen
Overname & organisatie-advies
Verzekeringen
Verzuimmanagement
VCA

Als begunstigend lid van NOA kunt u profiteren van voordeel op diverse producten en diensten,
zowel bij NOA als bij derden. NOA verenigt meer dan 1.600 bedrijven in de afbouw- en
natuursteenbranche. Daardoor kunnen wij unieke kortingsafspraken maken met leveranciers, die
voor leden én begunstigende leden gelden. 

Met een begunstigend lidmaatschap kunt u besparen op de kosten van verzekeringen, km-
registratie, juridische bijstand, boekhouding, personeelszaken en mobiliteit. Door handig gebruik te
maken van de producten en diensten van partners, verdient u uw financiële bijdrage dubbel
en dwars terug. Wij selecteren onze partners op hun prijs-kwaliteit, maar ook op gunstige
voorwaarden en serviceniveau. We hebben partners voor: 

Bekijk het voordeel op www.noa.nl/ledenvoordeel

SPANDOEK IN  HET  
PRAKT I JKCENTRUM

In ons scholingscentrum hebben we rondom  een
grote vide. Aan de balustrade van de vide hangen
spandoeken van begunstigende leden. Hiermee laten
producenten, leveranciers en dienstverleners zien dat
zij waarde hechten aan goede (bij)scholing. Het
spandoek heeft een vaste maat van 120cm (lengte) x
125 cm (hoogte). Hierop wordt het logo en webadres
vermeld. Het spandoek hangt gedurende een jaar, van
september tot september. Na een jaar ontvang je
automatisch een verlengingsverzoek voor wederom
een jaar. Aankoop van een spandoek kan alleen als er
ruimte beschikbaar is. Neem hiervoor contact op met
Jolanda Reede van ons secretariaat.

Aankoop spandoek + 1e jaar = € 135,00
Verlengingsjaar = € 110,00
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GEBRUIK  
SCHOL INGSCENTRUM
OF  VERGADERZALEN

NOA is gevestigd in een modern kantoorgebouw aan De Smalle Zijde 20A in Veenendaal. Het  pand
ligt op een zichtlocatie, direct aan een rotonde langs de rondweg van Veenendaal. Daar vandaan zijn
er snelle verbindingen naar zowel de A12 (Den-Haag – Utrecht – Arnhem) als de A15 (Rotterdam –
Nijmegen). We hebben een nieuw en duurzaam scholingscentrum.

In ons Huis van de Afbouw  is het  heel eenvoudig om af te spreken voor een korte meeting. Er zijn
diverse zithoeken, om met enkele personen een overleg te hebben. Vooraf aanmelden is wel
gewenst. 

Als begunstigend lid kunt u ook gebruik maken van ons scholingscentrum, of van één of meerdere
van de vergaderzalen van ons Huis van de Afbouw. Hier kunt u eventueel productdemonstraties,
workshops of andere presentaties geven. In de praktijkruimte worden regelmatig activiteiten
ontplooid. Er zijn examens, praktijkcursussen, workshops en reguliere scholing. Indien u de
praktijkruimte wenst te huren, bevelen wij aan ruim van tevoren in overleg een datum vast te stellen.
Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met eventuele voorbereidingsdag(en) en een
‘opruimdag’ na afloop van de activiteit
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Vergaderzaal Aantal deelnemers Huurprijs Begunstigende leden per
bijeenkomst 

Vergaderzaal 1 16 deelnemers € 160,00

Vergaderzaal 2 12 deelnemers €120,00

Vergaderzaal 3 12 deelnemers €120,00

Vergaderzaal 4 12 deelnemers € 120,00

Centrale ruimte 40 deelnemers € 230,00

Praktijkhal incl.
theorielokaal* 

€ 230,00

KOSTEN GEBRUIK
SCHOL INGSCENTRUM
OF  VERGADERZALEN

Het standaardvergaderarrangement met onbeperkt gebruik van koffie, thee, water, frisdranken en
vruchtensappen en het wifi-netwerk kost € 12,50 per persoon per dag.

U kunt dit standaard vergaderarrangement aanvullen met een lunch á € 17,50 in ons restaurant. De
totale kosten worden dan € 30,00 per persoon per dag.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om zelf een lunch in ons restaurant te gebruiken die u via een
pintransactie zelf kunt afrekenen.

*Indien de praktijkhal niet schoon wordt opgeleverd, wordt er €100,00 schoonmaakkosten
berekend. Mocht u gebruikt materiaal willen afvoeren via onze container, dan wordt er voor een
volle container € 300,00 berekend. Indien er geen volle container is, dan wordt dit uiteraard naar
rato doorberekend.
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DOORLOPEND L IDMAATSCHAP

Het begunstigend lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een jaar met automatische
verlenging. Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan dient u dat één maand voor het
beëindigen van uw lidmaatschapsperiode te doen. De opzegging gaat in op 1 januari van het
volgende kalenderjaar. U hebt het recht om het begunstigend lidmaatschap met onmiddellijke ingang
te beëindigen, in welk geval u wel gehouden bent om aan de financiële verplichtingen tot het eind
van het kalenderjaar te voldoen.

Alle prijzen in dit informatieboek zijn exclusief BTW.

CONTACTGEGEVENS 
BEGUNST IGEND L IDMAATSCHAP

Voor advertenties, online bannering, digitale
mailing  en persberichten
Jolanda Reede - j.reede@noa.nl

T 0318 - 54 73 73

Voor uw financiële overzicht en huur accommodatie 
Gert van de Bovenkamp - g.vandebovenkamp@noa.nl

T 0318 - 54 73 73

Voor redactionale artikelen en overige informatie 
Erica van Aken - e.vanaken@noa.nl

T 0318 - 54 73 73
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