


Gespecialiseerd in

kerstpakketten

keuzeconcepten

relatiegeschenken

Rituals en ...

andere speciale momenten.

www.stegman.nl
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Uw comfort is onze expertise
Inspectie, reparatie, onderhoud en installatie van;

 | 
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De Dijken 5D
1747 EE Tuitenhorn
T: 0224 - 55 11 10
F: 0224 - 55 22 83
info@aangenaamverwarming.nl
www.aangenaamverwarming.nl
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Experts in

 CV

 luchtverwarming

 gastoestellen

 airco

 warmtetoestellen
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PENNYLANE
C L O T H I N G & A C C E S S O R I E S L A A N 1

SCHAGEN

PENN&INK

MOSCOW

handelsplaza-denhelder.nl

72 garageboxen 
van 18 m² 

en 3,75m hoog.

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Van de Giesen Makelaars
T. 0223  619 590
E. info@vandegiesen.nl
I. vandegiesen.nl

72 garageboxen
aan de Handelsweg 

Unieke belegging!

Te koop vanaf 18m2 € 27.950,-*
* De garageboxen worden v.o.n. verkocht. Prijzen zijn exclusief BTW. 

Te huur op aanvraag. Inclusief openbare toiletvoorzieningen.
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wear killer glasses

www.maxvoorogen.nl
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Bakker & van de Klift
Installatietechniek

www.bakker-installatietechniek.comwww.bakker-installatietechniek.com

0223 - 694779



En zo  

volhardend  

zijn
 ze ook in 

hun werkaccountancy | adm
inistratie 

advisering | �scaal | lonen

© 2020  SdH Vorm
geving

www.gpacc
ountants.nl 

Noord
 164 

Sch
agen 

T 0224 297 444 

Mannen,  
Mannen,  
Mannen,  
Mannen,  ze zijn  weer 
ze zijn  weer 
ze zijn  

open!!!
open!!!

GOOD
BRANDS,

DEDICATED 
PEOPLE.
ERVAAR NEXT LEVEL SHOPPING!

DEN HELDER

b o d y w e a r

Middenwaard 143a - Heerhugowaard 

www. alissamen.nl

072 - 534 98 58 / 06 - 23 376 911
info@alissamen.nl
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Jac Vink B.V. 
Witte Paal 300 Schagen www.jacvink.nl  

* JAC VINK DE SCHILDER

De schilderszonen Pieter en Jaap 
Vink van de schilderszaak  welke door 
haar familie al bijna 50 jaren wordt 
gedreven, bevelen zich beleefd aan bij 
de bewooners van Schagen en om-
streken voor het verrichten van alle tot 

’t schildersvak  en behangersvak be-
hoorende werkzaamheden. Alsmede 
werkzaamheden van het glazeniersvak.           
           Zij zullen zorg dragen door
nette en solide bediening, zich ieders 
gunst en vertrouwen waardig te maken.
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Een bedrijfspand
kopen?

1   Je kunt tot maximaal € 1.000.000 lenen voor je bedrijfspand, 
afhankelijk van onder meer je omzet

2 Je lost iedere maand af en daar mag je 20 jaar over doen
3 Je krijgt altijd duidelijk te zien hoe de rente is opgebouwd 
4   Je kunt meer lenen als je een duurzaam bedrijfspand koopt
5 Je mag eerst een deel van je pand verhuren, als je dat wilt

Meer weten? Kom langs of kijk op snsbank.nl/zakelijk
Of bel ons voor een afspraak op 030 633 3000.

5 redenen om te kiezen voor een 
SNS Bedrijfshypotheek

Schagen, Nieuwstraat 37
Den Helder, Beatrixstraat 41-43
Heerhugowaard, Raadhuisplein 16




