
JUBILEUMAANBIEDINGEN 2013/14

Voor woningcorporaties:
  Gratis kennismakingsgesprek over voordelen van KOVON- 

lidmaatschap, -producten en -diensten
 Gratis Nulmeting MQM Opdrachtgever
 Gratis 0,5 adviesdag optimalisatie (bedrijfsvoering) 
 Vastgoed
 Gratis 0,5 adviesdag verbetering samenwerking en 
 afstemming tussen Niet Planmatig Onderhoud en 
 Planmatig Onderhoud
 Gratis 0,5 adviesdag zelf doen of uitbesteden van 
 Onderhoud
 10% korting op het eerste jaar van deelname aan het 
 Platform Ketensamenwerking
 Gratis Quick Scan MeerJarenOnderhoudsBegroting
 10% korting op deelname aan de Benchmark Onderhouds- 
 en Verbeteringsuitgaven m.b.t. boekjaar 2012 of 2013
 Geen entreebijdrage indien uw organisatie 
 vóór 31 december 2013 lid wordt.

KOVON bestaat in 2013 10 jaar. Dat vieren we op ons KOVON Themacongres op 10 oktober 2013. 
U bent van harte uitgenodigd dit met ons mee te vieren. Maar we doen meer!

We willen KOVON leden en overige woningcorporaties, Vastgoed-, 
Onderhoudsafdelingen en -bedrijven en comakers (aannemers, installateurs, schilders, dakdekkers, etc.)

in de gelegenheid stellen gedurende een periode van 1 jaar te profi teren van speciale KOVON jubileumaanbiedingen.

Voor Onderhoudsafdelingen en - bedrijven
  Gratis kennismakingsgesprek over voordelen van KOVON- 

lidmaatschap, -producten en -diensten
 Gratis Nulmeting MQM Onderhoudsafdeling of -bedrijf
 Gratis 0,5 adviesdag optimalisatie (bedrijfsvoering) 
 Onderhoudsafdeling of -bedrijf
 Gratis 0,5 adviesdag opstellen kostenstructuur
 Gratis 0,5 adviesdag zelf doen of uitbesteden van Onderhoud
 Gratis 0,5 adviesdag opstellen van een Service Level 
 Agreement
 10% korting op deelname aan de Benchmark 
 Bedrijfspresentaties Onderhoudsafdeling of -bedrijf
 Geen entreebijdrage indien uw organisatie in 2013 lid wordt.

Voor comakers:
  Gratis kennismakingsgesprek over voordelen van KOVON- 

lidmaatschap, -producten en -diensten
 Gratis Nulmeting MQM comakers
 Gratis 0,5 adviesdag optimalisatie bedrijfsvoering
 Gratis eerste jaar KOVON lidmaatschap
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Wilt u van onze jubileumaanbiedingen(en) gebruik maken?

Kruis dan aan van welke aanbieding(en) u gebruik wenst te maken en stuur deze aanmeldkaart volledig ingevuld 
zo spoedig mogelijk naar:

KOVON, Markenlaan 1, 1355 BA Almere 

Onder vermelding van de volgende gegevens:

Naam organisatie:  ............................................................................................................................................

Soort organisatie: Woningcorporatie met Onderhoudsaafdeling / Woningcorporatie zonder 

   Onderhoudsafdeling / Onderhoudsafdeling / Zelfstandig Onderhoudsbedrijf / 

   Comaker. (aannemer /installateur / schilder / dakdekker etc.) doorhalen wat niet van toepassing is

Aantal medewerkers:  ............................................................................................................................................

Postadres:   ............................................................................................................................................

Naam contactpersoon:  ............................................................................................................................................

Functie contactpersoon:  ............................................................................................................................................

Rechtstreeks telefoonnummer / gsmnummer:   .............................................................................................................

e-mailadres:   ............................................................................................................................................

KOVON neemt direct na ontvangst van uw aanmeldkaart contact met u op.

WIE HET EERST KOMT, HET EERST MAALT !
Deze aktie loopt tot 10 oktober 2014 !


