Businessclub Contactus

‘De onderlinge
gunfactor is zeker
aanwezig bij Contactus’

Businessclub Contactus is onder andere een
platform voor het ontmoeten van, contacten
leggen en netwerken met ondernemers uit de
Vijfheerenlanden. De bijeenkomsten hebben
zowel een zakelijk als een vriendschappelijk
karakter, en verlopen altijd in een gezellige
en informele sfeer. Ze worden afwisselend
gehouden in de eigen businessruimte bij
SC Everstein, op uitnodiging bij een van de
leden of op een bijzondere locatie in de regio.
Ondernemers die belangstelling hebben zich bij
Contactus aan te sluiten zijn van harte welkom
om vrijblijvend een netwerkbijeenkomst bij te
wonen. Het programma is altijd verrassend, de
sfeer is gezellig, en de gesprekken zijn amicaal
en inspirerend. Dat dit aanspreekt blijkt onder
andere uit het feit dat verschillende ondernemers
afgelopen jaar lid van Contactus zijn geworden.
info@businessclubcontactus.nl
www.businessclubcontactus.nl

Volvo Henk Scholten Culemborg
Volvo Henk Scholten heeft vestigingen in Arnhem, Nijmegen,
Ede, Tiel en Culemborg. Als kleinste van de vijf onderscheidt
Culemborg zich tóch van de grotere broers. Voor het derde
jaar op een rij heeft het bedrijf de status Volvo Excellent Dealer
in de wacht gesleept. “Daar zijn we bijzonder trots op”, vertelt
Dealer Manager Rijnier Bikker. “Van de omstreeks 110 landelijke Volvo-dealers zijn er slechts zes die dat, op grond van verkoopaantallen en klanttevredenheidscijfers, voor elkaar hebben
gekregen. In mijn ogen is dat vooral een pluim op de hoed van
de zeven mannen in onze werkplaats.”
Een van de regels van Volvo Henk Scholten is dat een verkoopadviseur lid moet zijn van een businessclub en/of een sportvereniging. “Al dan niet in gezelschap van verkoopadviseur Arie de
With woon ik de bijeenkomsten van Contactus zo veel mogelijk
bij. Het is een leuke club van ondernemers die stuk voor stuk
trots zijn op hun bedrijf. We hebben er een aantal nieuwe klanten aan overgehouden en omgekeerd bestellen wij ook wel eens
bij leden van Contactus”, merkt Rijnier Bikker op. “De onderlinge gunfactor is beslist aanwezig!”

De Vos Hagestein bv
Sinds 1990 is Dick de Vos directeur/eigenaar van een bedrijf
dat zich bezighoudt met het beleggen in direct vastgoed
(bedrijfspanden, winkels, kantoren en appartementen die
eigendom zijn), indirect vastgoed (in samenwerking met vastgoedfondsen) en investeringen en deelnemingen in bedrijven.
“De deelnemingen zijn met zakenpartners waar ik al meer dan
twintig jaar mee werk. Samen sta je sterker en eventuele risico’s
worden door meerdere partijen gedragen. Mijn vrouw Ada verzorgt de administratie.”
De belangrijkste reden van Dick de Vos om lid te zijn van
Contactus is het sociale contact met ondernemers uit de buurt.
“Je kent elkaar, doet wat met elkaar en ik hoor graag hoe het
met hen gaat, zowel privé als zakelijk. De bedrijfsexcursies, de
netwerkbijeenkomsten bij een van de leden, vinden zowel Ada
als ik erg interessant en leerzaam. Dan zie je écht waar ze mee
bezig zijn, en dat is toch heel anders dan dat ze erover vertellen.
En dat Contactus af en toe een donatie doet voor onze stichting
Joy for Children (complete zorg voor 500 kinderen in India) stel
ik erg op prijs.”
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