
Nieuwsbrief Parkborrel

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Parkborrel Schiphol-Rijk 

Februari 2013

Unieke Parkborrel op Schiphol-Rijk groot succes

Op woensdag 28 november 2012 was de eerste Parkborrel op Schiphol-Rijk. 
Tijdens dit goed georganiseerde en druk bezochte evenement waren ruim 70 aanwezige 
ondernemers onder de indruk van de presentaties. Naast Arthur van Dijk, Wethouder Economische 
Zaken, gaf ook de Provincie Noord-Holland, PKF Wallast, Schenk Makelaars, Quick Parking en 
de gebouw eigenaren IVG en Prologis een korte update over het gebied. Daarna volgde een 
uitstekende aangeklede borrel welke in handen was van VB Facility Services uit Hoofddorp. 
Hieronder volgt een sfeerimpressie van dit zeer geslaagde evenement, voor meer foto’s en een 
video kunt u terecht op onze website www.parkborrel.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

15 maart 2013 – Schiphol heet nieuwe ondernemers welkom! 

 ‘Welkom op Schiphol’ is een feestelijk onthaal van alle ondernemers die zich in 2012/2013 nieuw 
in de regio Schiphol hebben gevestigd of er actief zijn geworden. Wethouder Ruimtelijke ordening, 
mobiliteit en sport De heer Michel Bezuijen zal Schiphol Verwelkomt 2013 openen. 

Initiatiefnemers zijn ORAM, ACN, PKF Wallast en Schenk Makelaars. Zij vinden dit een boeiende, 
dynamische regio. Op deze wijze willen zij het gevoel van saamhorigheid in de regio Hoofddorp/
Schiphol stimuleren. De nieuwe ondernemers worden op deze dag in de schijnwerpers gezet. 
VB Facility Services zal het evenement als ontzorgende facilitaire organisatie initiëren. 

Welkom op Schiphol vindt plaats op vrijdag 15 maart 2013. 
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17.00 uur, Radisson Blu, Boeingavenue 2, Schiphol 

Bent u gevestigd, actief op Schiphol of in de regio Schiphol? Al jaren, of nieuw sinds 2012? Meldt u 
dan hier aan om het evenement bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij VB Facility Services, 023-711 40 52 

N201: De Nieuwe Weg van iedereen

De provincie Noord-Holland realiseert de omlegging van de N201 in het gebied tussen de A4, de 
A9 en Amstelhoek. Met als doel om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied 
te verbeteren. Dit is van groot economisch belang voor de regio. Ook verbeteringen aan het 
fietsverkeer staan op de planning. 

Deelnemende partijen aan het N201+-programma zijn gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De 
Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn samen met het Rijk, Stadsregio Amsterdam en 
Schiphol. 

Vanaf eind 2013 functioneert het gehele Masterplan N201+. Dit betekent dat de nieuwe N201 wordt 
opengesteld voor het verkeer. Het uiteindelijke resultaat van het werk is en nieuwe N201, weg van 
iedereen!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Projectbureau N201+ of voor vragen bij 
info@vbfacilityservices.nl. 

Het woord is aan: Quick Parking

Eigenaar Albert Weerman: “Quick Parking staat voor goedkoop, snel en comfortabel (valet) 
parkeren op Schiphol. We beheren op eigen grond meer dan 1800 parkeerplaatsen op nog geen 3 
kilometer van de vertrekhal. Dit is dichterbij dan Schiphol Lang Parkeren.
 
Quick Parking (en het label Budget Parking) bespaart haar klanten het eindeloos zoeken naar een 
dure parkeerplek, het wachten op vervoer of het met bagage naar de juiste vertrekhal te lopen. Na 
aankomst op onze parkeerterreinen brengen wij onze klanten direct met een luxe shuttlebus binnen 
3 minuten via de cargo route naar de vertrekhal. Omdat we voor iedereen apart heen en weer 
rijden, zijn er nagenoeg geen wachttijden.
 
We rijden om de paar minuten van Schiphol-Rijk naar Schiphol en weer terug. Dag en nacht. Bent 
u met uw bedrijf op Schiphol-Rijk gelegen en zoekt u vervoer van- en naar Schiphol? Neem contact 
met ons om te zien of we wat voor u kunnen betekenen. Info@quickparking.nl - 020-7179700”.

Parkborrel.nl is een initiatief van VB Facility Services
info@vbfacilityservices.nl
www.vbfacilityservices.nl
Tel: 023-711 40 52
www.parkborrel.nl
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