LID
WORDEN?
Word nu lid van Deinze Noord en geniet van alle
voordelen. Als lid wordt bovendien je bedrijfsnaam
vermeld op het centraal informatiebord en bekom je
een bedrijfsdisplay.
Je betaalt per jaar slechts 150 euro lidgeld (exclusief
btw en 100% fiscaal aftrekbaar!). Stort het bedrag via
BE47 3631 0677 1980, met vermelding van je btwnummer, dan krijg je van ons een factuur toegestuurd.
Wens je liever vooraf een factuur, mail dan je factuurgegevens naar info@deinzenoord.be.
Wij danken je hartelijk voor uw interesse en steun aan
Deinze Noord. Dankzij je bijdrage maken wij concreet
werk van een aangenaam ondernemersklimaat in het
noorden van Deinze.

LATEN WE
SAMEN
ONDERNEMEN
IN DEINZE!

?
HULP NODIG?
Stuur een mailtje naar
gina@deinzenoord.be of
bel 0473 78 31 45. Onze
parkmanager Gina Buydaert
helpt je graag op weg!

CONTACT
Deinze Noord vzw
Clemence Dosschestraat 44
9800 Deinze
www.deinzenoord.be
info@deinzenoord.be
BTW 0846.797.429
BE47 3631 0677 1980

Dirk Deleu
voorzitter Deinze Noord

MET DANK
AAN..

BEDRIJVEN
VERENIGING
MET EEN
RICHTING
Deinze Noord, dynamisch aanspreekpunt
voor de noden en wensen van bedrijven
in het noorden van Deinze.

OVER
DEINZE NOORD
Bouw ook mee aan uw bedrijvenvereniging en pluk
meteen vele voordelen. Deinze Noord vzw verenigt alle
ondernemers van de bedrijvenzones in het noorden
van Deinze:
• IZ 2
• IZ 3
• IZ
• IZ
• IZ
• IZ

Poelstraat, Toekomststraat
Gentsesteenweg, Kapellestraat,
Bedrijvenzone Astene, Karel Picquélaan,
Guido Gezellelaan, Oostmeersdreef
7 Tolpoortstraat
8 Vaart Rechteroever, Vaartlaan, Groenstraat,
Leon Declercqstraat, Peperstraat, Bachte
Industriezone, Schipdonkstraat, Filliersdreef
9 Clemence Dosschestraat
10 Vaart Linkeroever

En alle andere bedrijven ten noorden van Deinze die
niet in deze industriezones gevestigd zijn.

SAMEN MET DEINZE NOORD:
UW VOORDELEN
SAMEN LEREN
Leer je buren kennen binnen Deinze Noord en
de andere bedrijvenverenigingen in Deinze.
Neem deel aan een van onze netwerkevenementen: leer bij, maak kennis met
collega’s. Wie weet heb je er binnenkort zelfs
een klant of leverancier bij!

SAMEN KOPEN
We informeren je over interessante groepsaankopen van bvb. (groene) energie. We
organiseerden reeds gezamenlijke inzamelingen
van klein gevaarlijk afval en de aankoop van
AED-toestellen tegen voordelige groepstarieven. We blijven op zoek gaan naar
interessante aanbiedingen. Nieuwe initiatieven
volgen!

SAMEN VEILIG
Het buurtinformatienetwerk (BIN) is een
communicatieplatform van en met de politie
dat ons informeert over verkeersongevallen,
dievenbendes, vandalen, oplichters, wegenwerken... Dankzij BIN blijft iedereen alert en
houden we onze bedrijvenzones veilig.
Verkeersonveilige punten worden aangepakt
i.s.m. de stadsdiensten.

DE PRIJKELS
ROND DE WATERTOREN
DEINZE NOORD

SAMEN VERDEDIGEN
Spreek met één stem en kaart de problemen
eensgezind aan. Het bestuur van Deinze
Noord zet zich in om de belangen van alle
ondernemers in de zone te verdedigen en
de problemen in constructief overleg op te
lossen.

SAMEN ONDERWEG
Uniforme, duidelijke bewegwijzering van
de invalswegen naar onze industriezones in
Deinze, met centrale infoborden en individuele
bedrijfsdisplays. Klanten en leveranciers vinden
zo sneller de weg naar uw bedrijf.

SAMEN GROEIEN
Groeit jouw bedrijf en ben je op zoek naar
personeel? Plaats dan uw vacatures gratis
online op de website van Deinze Noord.
Heb je ideeën of suggesties voor groeps- of
groeiacties? Meld ze ons en wij maken er
werk van. Elk initiatief, waarbij de kracht van
de groep het verschil maakt, wordt uitgewerkt.
Mail naar info@deinzenoord.be, het bestuur
en de parkmanager van Deinze Noord vzw
staan voor je klaar.

