


Een portfolio met opdrachten die we door de jaren heen 

bedacht, uitgewerkt en gerealiseerd hebben. Met het eigen 

team, en soms ook in samenwerking met anderen. Want bij 

het creëren van reclame-uitingen die effect hebben, is wel 

eens expertise nodig die we zelf niet in huis hebben. Alles 

laten zien wat we ooit gemaakt hebben, is niet mogelijk. 

Er is gewikt, gewogen en geschrapt. Maar uiteindelijk 

is er een selectie ontstaan: gevarieerd, verrassend, 

inspirerend. 

Dit zijn wij, dit is Studio Pothoff concept | creatie | fotografie. 

Deze wire-o brochure is een plaatjes-exemplaar met hier en 

daar een verhelderende tekst. Een brochure om af en toe 

in te bladeren en er zelf uw gedachten over te laten gaan, 

zonder de afleiding van teveel tekst. Deel die gedachten en 

daag ons uit!







Studio Pothoff is een unieke reclamestudio waar 

concept, creatie en fotografie hand in hand gaan. 

In een informele, ongedwongen sfeer ontstaan 

ideeën, bedenken we concepten en 

originele uitwerkingen. Met slechts één doel 

voor ogen: helder en doeltreffend communiceren.

De samenwerking binnen het team is van groot 

belang, net als die met de klant. U heeft zelf een 

idee waar Studio Pothoff op kan voortborduren. 

Het eindproduct komt tot stand in een spel 

tussen de klant en de studio. 
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Studio Pothoff heeft een eigen fotostudio. Met een 

vloeroppervlakte van 80 m2 en een hoogte van 4,5 meter 

kunnen we letterlijk alle kanten op. We fotograferen mensen, 

producten, alles wat door de grote roldeur past. In de studio 

zijn we in staat producten in het “juiste licht” te plaatsen. 

Diverse lichtbronnen, reflectiematerialen en een railsysteem 

maken het mogelijk om efficiënt te werken.









Elke opdracht begint met het ontwikkelen van 

een concept. Alles wat we maken ontstaat 

vanuit ideeën, gedachten, brainstormen. We zien 

kansen, we zien wat er leeft, we zien de essentie. 

Dat is belangrijk bij het bedenken van een 

concept. Een goed concept maakt emotie los. 

Een glimlach, verbazing, herkenning, compassie 

of nieuwsgierigheid. Het doet mensen even 

opleven vanuit de doezelige stand-by toestand 

die ze hebben ingeschakeld om aan de dagelijkse 

stortvloed van reclame-uitingen te ontkomen.
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De creatie, het ontwerp, is de verpakking van 

de boodschap. Ontwerpen is je nek uitsteken. 

Niet bang zijn om te falen. 

Vormgeving, fotografie en tekst gaan hand in 

hand. Vormgever, fotograaf en tekstschrijver 

moeten dezelfde ideeën hebben over 

het eindresultaat.

 

De combinatie van vormgeving en fotografie zorgt 

voor een naadloze aansluiting tussen deze twee 

disciplines. In deze brochure ziet u voorbeelden 

van creaties die wij hebben bedacht, ontworpen 

en geproduceerd.
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Voorletters & achternaam 

Meisjesnaam

Geboortedatum

Adres

Postcode & woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Naam aanvrager

Relatie tot patiënt

Adres

Postcode & woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

AANVRAAGFORMULIER 
inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens

Gegevens aanvrager 
(uitsluitend toegestaan 
bij kinderen jonger dan 
16 jaar)

Patiëntgegevens

Gegevens over behandeling (huisarts, praktijkondersteuner enz.) 

Inzage medisch dossier 

Kopie van/uit medisch dossier

Correctie van de objectieve gegevens in het medisch dossier

Vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier

Verzoekt om

Periode behandeling 

Om welke bepaalde gegevens gaat het?

Plaats

Wij vragen u het 
aanvraagformulier zelf langs 
te brengen bij de praktijk en 
uw legitimatiebewijs mee te 
nemen zodat wij uw identiteit 
kunnen verifiëren. 

Het afschrift wordt u per post 
toegezonden. In overleg kan 
het ook worden opgehaald.

Datum

Ondertekening        patiënt       aanvrager

Legitimatiebewijsnummer Handtekening

 

De medewerkers van Dokters in Oost hebben de verplichting vertrouwelijk met uw 
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor 
verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. 
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk 
voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook 
wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of 
die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk 
mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners 
(bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens 
verstrekt krijgt van de huisarts). 

Dokters in Oost wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via 
het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met 
de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, 
dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartspraktijk. Zo weet 
de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar 
aanleiding daarvan is ondernomen. 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw 
behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts 
aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties 
en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers 
van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartspraktijk bij aan 
medicatieveiligheid. 

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de 
hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw 
patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt 
aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder 
geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over 
te dragen aan uw nieuwe huisarts. 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende 
post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u 
altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier 
kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. 
Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en 
internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of 
onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met 
u in gesprek. 

Verstrekking van uw 
persoonsgegevens aan 
derden 

Uitwisseling gegevens

Overdracht van uw dossier

Vraag of klacht 
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U heeft de volgende rechten: 
 
•  Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

•  Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van 
een ander daardoor niet wordt geschaad). 

•  Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig 
mocht zijn. 

 
•  Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. 

Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens 
voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een 
wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

•  Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) 
aan uw dossier. 

•  Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens 
te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een 
aanvraagformulier kenbaar maken aan Dokters in Oost. Uw belangen kunnen ook 
behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, 
of uw curator of mentor). 

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in 
principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken 
van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig 
mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk 
behandeld. Dokters in Oost is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. 
Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een 
gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven. 
 
Gegevens patiënt 
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier 
gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als 
meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun 
medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet 
meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien 
verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben 
gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de 
zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Uw rechten als betrokkene

Toelichting op het 
aanvraagformulier 
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Privacyreglement  
uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartspraktijk

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. 
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt 
bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. 
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de 
gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te 
informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG 
en de WGBO. 

In onze huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het 
financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk 
zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter 
voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van 
een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

Dokters in Oost is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking 
van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit 
voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

•  Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:  
- voor zorgverlening  
- voor doelmatig beheer en beleid  
- voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting 

•  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
 
•   U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u 

verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder 
of via onze website. 

•  Alle medewerkers binnen Dokters in Oost hebben zich verplicht om vertrouwelijk 
om te gaan met uw persoonsgegevens. 

•  Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

•  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
goede zorgverlening. 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de 
laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de 
gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Algemeen

Huisartspraktijk

De plichten van de 
huisartspraktijk

1  2  3

Pantone 313

C 97  M 15  Y 17  K 1

R 0  G 145  B 190

Webkleur # 0091be

Avery 900 - Pantone 320C

Pantone 021      RAL 2011

C 0  M 65  Y 100  K 0

R 238  G 114  B 3

Webkleur # ee7203

Avery 900 - Pantone 021C
Circe Light
Circe Bold

Huisstijl-fonts
(Adobe):

Pantone 301

C 100  M 67  Y 26  K 11

R 0  G 77  B 125

Webkleur # 004d7d

Avery 900 - Pantone 200C

Pantone 313

C 97  M 15  Y 17  K 1

R 0  G 145  B 190

Webkleur # 0091be

Avery 900 - Pantone 320C

Pantone 021      RAL 2011

C 0  M 65  Y 100  K 0

R 238  G 114  B 3

Webkleur # ee7203

Avery 900 - Pantone 021C
Circe Light
Circe Bold

Huisstijl-fonts
(Adobe):

Pantone 301

C 100  M 67  Y 26  K 11

R 0  G 77  B 125

Webkleur # 004d7d

Avery 900 - Pantone 200C

Pantone 313

C 97  M 15  Y 17  K 1

R 0  G 145  B 190

Webkleur # 0091be

Avery 900 - Pantone 320C

Pantone 021      RAL 2011

C 0  M 65  Y 100  K 0

R 238  G 114  B 3

Webkleur # ee7203

Avery 900 - Pantone 021C
Circe Light
Circe Bold

Huisstijl-fonts
(Adobe):

Pantone 301

C 100  M 67  Y 26  K 11

R 0  G 77  B 125

Webkleur # 004d7d

Avery 900 - Pantone 200C

EEN VISUELE 
IDENTITEIT EN IMAGO

Wij werken met PASSIE! Enthousiasme, 

betrokkenheid, emotie. We maken graag 

mooie dingen, met in ons achterhoofd de vraag: 

hoe onderscheidt u zich en hoe overtuigt u uw 

doelgroep? Uitgangspunt is het imago van 

uw bedrijf of product. Hoe trekt u de aandacht, 

hoe verrast u, hoe wordt u herkend? 

We stellen uw wens voorop, denken met u mee; 

denken verder.









ERVAREN WAT DE 
FOTOGRAAF HEEFT 
BELEEFD

Eén van onze belangrijke pijlers is fotografie. 

Daarmee onderscheiden we ons van de meeste 

andere bureaus, die het maken van foto’s 

uitbesteden. We hebben de ruimte, apparatuur 

en vakmanschap. We focussen op architectuur-, 

product-, industrie-, reclame- en portretfotografie.





van ontwerp tot realisatie

van ontwerp tot realisatie

van ontwerp tot realisatie

van ontwerp tot realisatie

van ontwerp tot realisatie

van ontwerp tot realisatie



Onze klanten zijn veelal gevestigd in en 

rond Veenendaal. We kennen de regio, de 

bedrijven, de doelgroep. Met de meeste 

klanten hebben we een jarenlange relatie, 

gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen 

dat Studio Pothoff afspraken nakomt en 

kwaliteit biedt. Persoonlijk contact vinden we 

belangrijk. U kunt altijd bij ons binnenkomen 

om bij een kop koffie een opdracht voor te 

leggen of de voortgang van een project te 

bespreken.



praktijk voor jeugd en gezin

rebels
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GERARD
DOUSTRAAT   

Veenendaal

Afwerkstaat

Entree/hal/gang Vloer Cement dekvloer

Wanden Behangklaar (excl. behang) 

Plafond Wit spuitwerk

Meterkast Vloer Onafgewerkt

Wanden Onafgewerkt, tegen achterwand houten paneel 

Plafond Onafgewerkt 

Toilet Vloer Vloertegels, stelpost E 30,00/m2 (incl. BTW) materiaal, afmeting ca. 300 x 300 mm.

Wanden Wandtegels, stelpost E 30,00/m2 (incl. BTW) materiaal, afmeting ca. 300 x 400 mm, 

hoogte tot 1.500 mm + vloer, boven tegelwerk wit spuitwerk 

Plafond Wit spuitwerk

Woonkamer Vloer Cement dekvloer

Wanden Behangklaar (excl. behang)

Plafond Wit spuitwerk

Keuken Vloer Cement dekvloer

Wanden Behangklaar (excl. behang)

Plafond Wit spuitwerk

Slaapkamer Vloer Cement dekvloer

Wanden Behangklaar (excl. behang)

Plafond Wit spuitwerk

Badkamer Vloer Vloertegels, stelpost E 30,00/m2 (incl. BTW) materiaal, afmeting ca. 300 x 300 mm

Wanden Wandtegels, stelpost E 30,00/m2 (incl. BTW) materiaal, afmeting ca. 300 x 400 mm, hoogte tot plafond

Plafond  Wit spuitwerk

Overloop Vloer Cement dekvloer

Wanden Behangklaar (excl. behang)

Plafond Wit spuitwerk

Techniek Vloer Cement dekvloer

Wanden Behangklaar (excl. behang)

Buitenberging Vloer Betontegels 300 x 300 mm

Wanden Onafgewerkt 

Plafond Onafgewerkt

Sanitair Stelpost E 3.000,– incl. BTW (leveren en aanbrengen).

Materiaal - kleurenstaat

Onderdeel Materiaal Afwerking Kleur

Gevelmetselwerk plint Baksteen, 
handvorm waalformaat

Halfsteensverband Donker rood genuanceerd

Gevelmetselwerk  Baksteen, 
handvorm waalformaat

Halfsteensverband Rood genuanceerd

Voegwerk Metselspecie Verdiept doorgestreken Grijs

Dakpannen Keramische pannen Lichtgegolfd Natuurrood

Voordeur Kunststof – Donkerblauw, RAL 5011

Kozijnen Kunststof – Cremewit, RAL 9001

Draaiende delen in gevelkozijnen Kunststof – Donkerblauw, RAL 5011

Raamdorpelstenen Gebakken Geglazuurd Antracietgrijs

Ventilatieroosters boven kozijn Aluminium Gemoffeld –

Dorpels deurkozijnen Kunststof met slijtstrip – –

Dakrand en dakgoten, boeidelen Kunststof – Wit

Hemelwaterafvoer PVC Gebeugeld Grijs

Platte daken Bitumineus Mechanisch bevestigd Antracietgrijs

Kraal t.b.v. platte daken Zink – –

Luifels Kunststof – Wit, naturel

Prefab bergingen 
Deuren 
Kozijnen

Horizontale rabatdelen, vurenhout 
Hardhout 
Hardhout

Vacuum en druk gewolmaniseerd 
Geschilderd 
Geschilderd

Naturel 
Donkerblauw, RAL 5011 
Cremewit, RAL 9001

Vloerafwerking Cementdekvloer – Naturel

Plafond woningen Spuitpleisterwerk – Wit

Woningtrap en leuningen Vuren Dekkend gegrond Wit

Dragende binnenwanden Kalkzandsteen Behangklaar –

Toiletvloer Vloertegels  
ca. 300 x 300 mm Ongeglazuurd Antracietgrijs

Toiletwanden Wandtegels ca. 300 x 400 mm 
en Spuitwerk

n.t.b. 
Branderspack

n.t.b. 
Gebroken wit

Badkamervloer Vloertegels  
ca. 300 x 300 mm Ongeglazuurd Antracietgrijs

Badkamerwanden Wandtegels ca. 300 x 400 mm 
tot plafond n.t.b. n.t.b.

Lichte scheidingswanden Cellenbeton Behangklaar –

Binnenaftimmering MDF Dekkend geschilderd Wit

Binnendeurkozijnen Staal Gemoffeld Wit

Binnendeuren Opdekdeuren Kunststof toplaag Wit

Vensterbanken Kunststeen Naturel 

Oog voor detail

G
er

ar
d 

D
ou

st
ra

at

Patrimoniumlaan
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Project Gerard Doustraat in Veenendaal ligt in de schildersbuurt, tussen de woonwijk het ‘Franse Gat’ en het 

centrum. Gerard - eigenlijk Gerrit - Dou is een zeventiende-eeuwse kunstschilder uit Leiden. Hij was de eerste 

leerling van Rembrandt, en zeker in het begin van zijn carrière is zijn werk moeilijk van dat van zijn leermeester te 

onderscheiden. Dou stond erom bekend dat hij zó gedetailleerd schilderde, dat zijn klanten geen tijd hadden om 

zo uitgebreid te poseren als hij nodig achtte. Een pietje-precies dus...

Kennismaking

N

Z

OW

Met dezelfde aandacht voor detail zijn de drie 

woningen aan de straat die de naam van de 

schilder draagt, ontworpen en gebouwd; de enige 

nieuwbouw in deze buurt. Maar let op: dit is geen 

standaard nieuwbouwhuis! Deze woningen ademen 

‘sfeer’: ze zijn stijlvol, van alle gemakken voorzien 

en klaar voor de toekomst. De gezellige wijk zorgt 

ervoor dat je je als bewoner meteen thuis voelt. 

Vlaggetjes en vrijmarkt op Koningsdag, traditionele 

kraampjes en activiteiten voor kinderen tijdens de 

jaarlijkse Ossenmarkt... hier weten ze nog wat 

gezelligheid is!  

De Gerard Doustraat ligt op een steenworp afstand 

van Station Veenendaal-Centrum. Reist u met de 

auto, dan bereikt u in tien minuten de A12; de 

verbinding met de A15 ligt op twintig minuten. 

De Gerard Doustraat is een zijstraat van de recent 

opnieuw ingerichte Patrimoniumlaan, een gezellige 

straat met kleine en sfeervolle shops.

Op zo’n 500 meter ligt het Dr. Slotemaker de 

Bruïneplein, waar u terechtkunt voor alle dagelijkse 

boodschappen. Elke vrijdag is er de gezellige 

warenmarkt. 

Aan de andere kant van het spoor is het ‘hart’ 

van Veenendaal, met haar mooie winkelstraten, 

overdekte winkelcentra, horecagelegenheden en 

culturele voorzieningen zoals theater Lampegiet en 

de Cultuurfabriek. Het zwembad is op loopafstand 

en Veenendaal heeft vele sportverenigingen en 

(middelbare en basis-)scholen.

 

Houdt u van fietsen en wandelen? Voor u 

het weet, bevindt u zich in de bossen van de 

Utrechtse Heuvelrug. Nog meer ‘groen’ is er 

aan de overkant van de Rijn, met de fruitbomen 

in de Betuwe. Natuur in overvloed rondom 

Veenendaal!
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Als u deze woningen ziet, denkt u meteen: 

“Hier voelen we ons thuis.” Bij de bouw zijn 

traditionele, hoogwaardige materialen gebruikt. 

Dat zorgt ervoor dat u woont in een huis ‘van 

vroeger’ dat ontworpen en gebouwd is met de 

kennis en het comfort van nu. U kunt de woning 

naar eigen smaak inrichten, maar de ‘schil’ is 

honderd procent in orde. Net als de duurzaamheid. 

Energiezuiniger wonen is nauwelijks mogelijk. 

Een pré van deze woning: de riante achtertuin op 

het oosten. Wat zult u daar een plezier van hebben!

1e verdieping

4CGerard
Doustraat

Begane grond

Woonoppervlakte: ± 106 m2

Grondoppervlakte: ± 160 m2

2e verdieping

Lekker veel ruimte in 
de grootste tuin
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Wordt je huis 

te groot?

Weet wat jouw woning 

waard is

Waardebepaling 

Wij schatten de waarde van je huis 

op basis van: locatie, oppervlakte, 

actuele verkoopprijzen, bouwjaar, 

type woning en onderhoudsniveau. 

Met deze waardebepaling heb 

je een ideaal handvat om nieuwe 

plannen te maken.

Waarom een waardebepaling 

Heb je al plannen om te gaan 

verhuizen en ben jij benieuwd 

wat jouw woning waard is?

 
De waarde van jouw huidige 

woning bepaalt namelijk ook 

mede de financiële ruimte voor 

een volgend huis. Als wij een 

(gratis) waardebepaling mogen 

uitvoeren, kun je er achter komen 

of een ander of groter huis toch 

haalbaar is. 

Ook kan het mogelijkheden 

opleveren voor het verlagen 

van jouw hypotheekrente. Veel 

geldverstrekkers bieden een 

korting op de rente als blijkt dat 

het aandeel van de hypotheek 

gedaald is t.o.v. de waarde van 

de woning.

Kerkewijk 113

3904 JA Veenendaal

SCAN QR-CODE

en maak een afspraak

T. (0318) 542 477

E. info@vandijkvanessen.nl

Erik van Dijk 

NVM Register Makelaar

 
Erik van Dijk is door zijn grote 

netwerk een bekend gezicht 

in Veenendaal en Rhenen. Zijn 

handelsmerken worden door zijn 

klanten positief ontvangen: de 

enthousiaste en stabiele adviseur 

met een schat aan ervaring.

bel Erik

0318 542 477

voor een 

gratis waardebepaling

Wordt je huis te klein?
Weet wat jouw woning waard is

vandijkvanessen.nl







Kaartjes op? 
info@dvn.nl of  
033 463 05 66

Diabetesvereniging Nederland is een vereniging 
voor en door mensen met diabetes. Samen 
maken we ons sterk voor bredere vergoedingen, 
betere kwaliteit van de diabeteszorg - zoals 
snelle invoering van nieuwe medicijnen - en 
helpen we met individuele en collectieve 
informatie en adviezen. Met ons magazine 
Diabc willen we je inspireren met herkenbare 
verhalen van andere mensen met diabetes, 
rake columns, tips en betrouwbaar nieuws over 
diabetes(onderzoek). Daarnaast neem je als lid 
gratis of met korting deel aan activiteiten, 
zoals webinars, trainingen, SugarKidskampen 
en nog veel meer.  

Jouw zorg is onze zorg. Daarom zijn wij 
voortdurend in gesprek en onderhandeling 
met zorgverleners, overheid, zorgverzekeraars 
en andere (diabetes)organisaties. Jouw 
lidmaatschap stelt ons in staat dit te blijven doen. 

SAMEN STAAN WE STERK.

Alles wat Diabetesvereniging Nederland (DVN) 
doet staat in het teken van onze strijd voor 
goede zorg en een beter leven voor mensen 
met diabetes. 

Sluit jij je ook aan? 
Ook overtuigd van de 
meerwaarde van DVN, 
net als vele tienduizenden 
andere mensen met diabetes? 
Word dan nu lid van de 
grootste patiëntenvereniging 
van Nederland en profiteer 
van alle voordelen. Ga naar 
www.dvn.nl/word-lid

Meer weten?  
Mail of bel onze 
Ledenservice: 
info@dvn.nl 
033 463 05 66

www.dvn.nl

Social Media 
www.twitter.com/DiabetesNL 
www.facebook.com/diabetesverenigingNL 
www.facebook.com/sugarkidsclub 
www.facebook.com/jongmetdiabetes

DIABETES?

033 463 05 66     www.dvn.nl

DIABETES?
Diabetesvereniging 
Nederland 
IS ER VOOR JOU!

Scan de QR-code 
voor alles wat 
je wilt weten:

www.dvn.nl

WORD LID 
en sluit je aan bij dé organisatie  

voor alle mensen met diabetes 

Diabetesvereniging Nederland komt op voor 
de belangen van alle mensen met diabetes. 

Goede zorg en voluit leven met diabetes, 
daar zetten wij ons voor in.

www.dvn.nl
033 463 05 66

DIABETES?
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Wiltonstraat 24

3905 KW  Veenendaal

0318 55 10 57

info@studiopothoff.nl

studiopothoff.nl

reclamestudioveenendaal.nl

fotostudioveenendaal.nl

Deze brochure geeft een indruk van wie we zijn 

en wat we doen. Als Studio Pothoff u aanspreekt, 

nodigen we u van harte uit om eens te kijken of 

we een klik hebben. Komt u langs om kennis te 

maken en van gedachten te wisselen over hoe uw 

bedrijf zich kan laten zien, welke kansen er liggen 

en welke rol Studio Pothoff hierin kan spelen.

WE ZIEN ELKAAR



studiopothoff.nl


