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Na het succes van vorig jaar, organiseren we ook dit jaar weer

De Lenteborrel
Van ’t Hof bestaat dit jaar 20 jaar en daarom geven we er dit jaar een 
extra tintje aan.

Van ’t Hof is gespecialiseerd in de verhuur van bemande en onbemande 
machines en in het plegen van service en onderhoud. Verder zijn wij 
gespecialiseerd in het leveren van machines voor: Agri, Grond- Weg en 
Waterbouw, Haven en Industrie, Logistiek, Schoonmaak en Sloop en 
Recycling.

De inloop is vanaf 16:00 uur waarna we om 17:00 uur een leuk en 
informatief programma voor u hebben. Daarbij leiden we u graag rond 
bij Van ’t Hof en Het Ondernemershuis Spijkenisse. Hier hebben we 
de mogelijkheid gecreëerd voor het huren van vaste kantoorruimtes en 
vergader- en trainersruimtes. 

Na ons programma openen we het buffet en kunt u de rest van 
de avond na borrelen, netwerken en kennis maken met andere 
ondernemers uit de regio.

U bent van harte welkom op de lenteborrel van 23 maart. Of kom naar 
de Opendagen op 24 en 25 maart. Zie hiervoor de achterzijde van 
deze fl yer. 

Om u genoeg te eten en te drinken te kunnen aanbieden zien we 
graag uw aanmelding tegemoet op info@hoftechniek.nl

nodigt u uit op 
23 maart a.s. 

We nodigen u van harte uit om de 
eerste lentekriebels bij ons op te doen



Hofweg 1
3208 LE  Spijkenisse
Tel. 0181-687252
www.ondernemershuisspijkenisse.nl

Open Dagen
vrijdag 24 maart 14:00 t/m 18:00 uur
zaterdag 25 maart 10:00 t/m 16:00 uur

Wil je liever op je gemak de machines komen bekijken of zelf uitproberen? Kom dan 
vrijblijvend langs. We laten je graag alle in en outs van de machines zien. Tevens geven we 
doorlopende demonstraties van Ditoil.

Ook het Ondernemershuis heeft de deur openstaan. Loop naar binnen, we leiden je graag 
rond om je de mogelijkheden te laten zien.

Dus kom gezellig langs, wij ontvangen u graag: Nel & Filip van ’t Hof

Machines nieuw op de markt bij ons te zien voor demonstratie: 
Diverto – QS 100  : www.diverto.com
JCB Hydra dig : www.jcb.nl
 : www.hoftechniek.nl

Van ’t Hof en 
Ondernemershuis Spijkenisse

De Lenteborrel
 
23 maart

16:00 uur Inloop lenteborrel in de werkplaats van 
 Van ‘t Hof

 Hapje en drankje  bij binnenkomst, 
 vrij om machines te bezichtigen 
 en demonstraties Ditoil

17:00 uur • Opening Lenteborrel door dagvoorzitter: 
  Rotterdamse Kelly
 • Bedrijfspresentatie door Nel van ’t Hof
 • Rondleidingen met demonstratie 
  machines 
 • Cabaret met Jeroen Smits
 • Afsluiting 
 
 Daarna kunt u gebruik maken van het 
 heerlijke buffet en aansluitend netwerken
 onder het genot van een drankje en een 
 gezellig muziekje met DJ Remon Stok.  
  


