STICHTING BEDRIJVENKRING SOESTDIJKSE GRACHTEN
WIE ZIJN WIJ?
n Wij zijn een samenwerkingsverband van bedrijven gevestigd

op de Soestdijkse Grachten met als doel: gemeenschappelijke
ondernemersbelangen behartigen.

WAT DOEN WIJ?
n Belangenbehartiging naar de gemeente Soest over groen- en
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verkeersvoorzieningen, parkeren, ontsluiting, vergunningen,
bestemmingsplannen, duurzaam ondernemen en meer.
Collectieve beveiliging van het bedrijventerrein met alarmopvolging.
Faciliteren van de aanleg van een glasvezelnetwerk op onze terreinen.
Afsluiting van het terrein met slagbomen.
Camerabewaking van de terreinen.
Onderhoud collectieve groenvoorziening.
Verwijderen van zwerfafval.
Aanleg en onderhoud van plattegronden, bewegwijzering- en
huisnummerborden.
Ondersteunen bij het verduurzamen (o.a. aanschaf zonnepanelen).

WAT ZIJN ONZE RESULTATEN?
n We zijn uitgeroepen tot een van de beste bedrijventerreinen

Met zijn allen
zorgen we voor een
schoon en veilig
bedrijventerrein .

van Nederland in 2018.
n We bezitten al jaren het Keurmerk: Veilig Ondernemen

Bedrijventerreinen.
n Inbraakcijfers en vandalisme zijn relatief laag.

WAT KOST HET DEELNEMERSCHAP?
n Het deelnemerschap kost 250 euro per jaar.

Het eerste jaar hanteren wij voor nieuwe leden een introductietarief
van 150 euro per jaar
n Voor VvE’s hanteren we een speciale regeling met één bedrag per VvE.
De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal leden van de VvE.
n Leden van een VvE kunnen ook individueel deelnemer worden voor
een sterk gereduceerd tarief van 50 euro per jaar.

WAT LEVERT HET DEELNEMERSCHAP OP?
n Een schoon en veilig bedrijventerrein waar klanten graag komen,

personeel zich veilig voelt en parkeren geen enkel probleem is.
n Korting op de collectieve beveiliging uitgevoerd door Securitas

en 2 keer per maand gratis alarmopvolging.
n Korting op het abonnement bij glasvezel aanbieder Fore Freedom.
n Een dagelijks aanspreekpunt bij problemen via onze uitvoerings-

organisatie BMO-Soest.
n Korting op uw eigen vastgoedverzekering via Interpolis dankzij het

Keurmerk Veilig Ondernemen.
n Vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief met wetenswaardigheden.
n Minimaal één keer per jaar een deelnemersbijeenkomst met

externe sprekers en een informeel gedeelte.
n Korting op het lidmaatschap van de Soester Zakenkring.
n Een centraal aanspeekpunt en belangenbehartiging naar

de gemeente Soest.

Door nu lid te weeorndtjene bij
draag t u ook uwenstterrein !
op ons bedrijv

www.zakelijksoest.nl

Voor meer informatie en aanmelding:
kunt u bellen met de bedrijvenmanagers van BMO-Soest,
Henk van Asch 06-53 40 21 00 of Bas de Haas 06-53 84 37 94
of een mail sturen naar info@soestdijksegrachten.nl

