
 

 

 

 

Open dag Budding 12 mei 2018
 

 

Budding BV is in beweging. 

Budding BV groeit. Mede dankzij u! Steeds meer mensen weten de weg naar een 'gewoon' goed advies te
vinden waar betrokkenheid en vertrouwd persoonlijk contact hoog in het vaandel staan. En daar zijn we trots op.
Daarom willen we u graag bedanken. Wij begroeten u dan ook graag bij ons geheel vernieuwde kantoor tijdens
onze Open Dag op 12 mei 2018 tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Voor iedere bezoeker staat een leuke attentie
klaar!

 

 

 

Verbouwing

Vanaf februari zijn we druk bezig geweest met de renovatie van ons kantoor. Het was soms even behelpen,
maar we hopen dat we de overlast tot een minimum hebben kunnen beperken. Het resultaat mag er wezen, al
zeggen we het zelf. Ons vernieuwde kantoor is transparant en uitnodigend. Met een open en warme uitstraling
behouden we ons laagdrempelige karakter. Prettige spreekruimtes waarin we alle tijd voor u nemen die u wenst.
Of dit nu gaat over een financieel vraagstuk, aan/verkoopgesprek, een verzekerings- of schadekwestie, het
openen van een betaal- of spaarrekening of gewoon bijpraten over uw (gewenste) situatie en hoe u die kunt
verwezenlijken, wij verwelkomen en helpen u weer graag!
 



 

 

 

 

 

 

 

Dagprogramma

We hebben een mooi programma samengesteld voor jong en oud.
Wat is er allemaal te doen tijdens de Open Dag op 12 mei 2018?

Fietspuzzeltocht 
Tussen 10:00 uur en 16:00 uur kunt u meedoen aan een fietspuzzeltocht. Overige informatie kunt u
verderop in deze nieuwsbrief lezen.
Wandelpuzzeltocht
Tussen 10:00 uur en 16:00 uur kunt u meedoen aan een wandelpuzzeltocht. Overige informatie kunt u
verderop in deze nieuwsbrief lezen.
Rondleiding door ons vernieuwde kantoor
Onder het genot van een hapje en een drankje laten we u graag ons vernieuwde kantoor zien!
Wedstrijd fiets versieren voor kinderen t/m 12 jaar
Behalen van een diploma band plakken
Race tegen de klok op de fietssimulator
APK fietskeuring
Springkussen
Friet- en snackkar gehele dag aanwezig
Koffie, thee en frisdrank

Inschrijven activiteiten

Wilt u gezellig meedoen met de fiets- en wandelpuzzeltocht? U kunt zich vooraf inschrijven tot 7 mei 2018 via
mailadres p.vansoest@buddingbv.nl. Vermeld uw naam en met hoeveel personen u meedoet. Heeft u voorkeur
voor een bepaald tijdstip om te starten? Ook dat mag u aangeven in het mailbericht. U krijgt uiterlijk 9 mei 2018
bericht van ons wanneer u zich kunt melden voor de start. Op de dag zelf is inschrijven ook nog mogelijk, de
starttijd is dan even afwachten.
Voor de overige activiteiten behoeft u zich niet in te schrijven. U bent daarvoor de gehele dag van harte welkom!

 

 
 

https://sharpspring.com/
mailto:p.vansoest@buddingbv.nl


Fietspuzzeltocht rondje door de Betuwe

Fiets samen met uw partner, vriendin(in), collega of
gezin gezellig mee met de fietspuzzeltocht. Kom met
uw eigen fiets naar ons kantoor aan de Achterstraat
30 te Echteld. Wij hebben een route voor u
uitgestippeld van +/- 20 km met onderweg diverse
puzzelopdrachten. Voor het team dat de opdrachten
het best uitgevoerd heeft, hebben we een leuke

hoofdprijs. Daarnaast hebben we nog een 2e en 3e

prijs. Donderdag 17 mei 2018 zullen we de winnaars
bekend maken via Facebook en onze website.
Onderweg is voor een pitstop gezorgd met wat
lekkers. Tussen 10.30 uur en 13.00 uur kunt u
starten aan de fietspuzzeltocht.

 

Wandelpuzzeltocht

Wilt u liever wandelen? Ook dat is mogelijk! We
hebben een gezellige route voor u uitgestippeld van
+/-5 km. Tijdens de route voert u diverse
puzzelopdrachten uit waarmee leuke prijzen te
winnen zijn. De winnaars maken we donderdag 17
mei 2018 bekend via Facebook en onze website.

 

 

 

 

Achterstraat 30
4054 MT  Echteld

Tel. 0344 - 641608

 

      

www.buddingbv.nl

info@buddingbv.nl
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