
ASSEBROEK
maart-april 2017

kwaliteit en service in de buurt
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FIETSENHANDEL NICOTEC 
volledig vernieuwd bldz. 3

WONING VERKOPEN 
zonder makelaar of commissie bldz. 5

ALVO ASSEBROEK 
groene prijzen & kortingsbonnen bldz. 6-7



Nicolas Gervoyse (33 j.) is terecht trots 
op zijn vernieuwde fietsenzaak Nicotec 
aan de Astridlaan te Assebroek. De 
winkel en het atelier zijn ruim en luch-
tig, zeker in vergelijking met de loods 
in de Vossensteert waar hij in 2014 als 
fietsenmaker startte. 
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ge Fietsenhandel NICOTEC  
volledig vernieuwd

Nicolas volgde in het middelbaar een oplei-
ding beeldende kunsten. Enkele jaren terug 
gooide hij het roer om. Hij was in de marine en 
werkte aan scheepsmotoren, ook in de privé-
sector. Na een opleiding tot fietsenmaker kan 
hij nu zijn creativiteit en vaardigheid volledig 
kwijt in het technisch aspect van zijn job.

Mountainbikes en stadsfietsen
Nicolas: “Als fervent sportfietser ben ik ei-
genlijk gespecialiseerd in mountainbikes. 
Maar mijn zaak is hoofdzakelijk gericht op de 
verkoop, onderhoud en herstelling van stads-
fietsen. Sportieve en elektrische fietsen doen 
het vandaag heel goed.”
Tijdens de fotoshoot en het interview voor 
dit artikel komen verschillende klanten langs. 
Wij vragen of Nicolas een advies heeft om je 
fiets een lang leven te gunnen? “Uiteraard” 
zegt NIcolas. “Eénmaal per maand je banden 
pompen. Veel fietsers rijden op te slappe 
banden, waardoor de fiets niet zo goed loopt 
en er vlugger risico is op slijtage en lekke 
banden. En best een tweetal keer per jaar 

langs komen voor een check-up en een onder-
houd.”

Nicotec koopt zijn fietsen in bij bvba De 
Scheemaeker die reeds vier generaties fietsen 
en fietsonderdelen verkoopt aan de vakhan-
del. Gekende merken als Raleigh, Lombardo 
en Shockblaze schitteren in de toonzaal. 
“Ik hou van een persoonlijke band met de 
klanten”, zegt Nicolas. “Wie een fiets aankoopt 
kan steeds rekenen op een leuk en nuttig 
extra geschenk. Ook voor aankoop, onder-
houd en herstelling van grasmaaiers kan men 
bij mij terecht.”

Groen-zwart...
“Voor alle duidelijkheid: mijn huisstijlkleuren - 
groen en zwart - hebben niets met voetbal te 
maken!” besluit Nicolas. “Het groen verwijst 
naar natuur en ecologie, het zwart naar tech-
niek en mechaniek en de kleuren passen goed 
bij elkaar. Maar wie eerder houdt van blauw-
zwart, wordt hier even goed bediend” knip-
oogt hij.

 

NICOTEC
Astridlaan 168 a
8310 Assebroek
Tel. 0471 98 07 45
info@nicotec.be
www.nicotec.be

openingsuren
ma   14.00 u. - 19.00 u.
di 9.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 19.00 u.
wo  9.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 19.00 u.
do 9.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 19.00 u.
vr 9.00 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 19.00 u.
za 9.30 u. - 12.00 u. 13.30 u. - 18.00 u.

Nico’s advies: éénmaal per maand banden pompen, 
tweemaal per jaar naar de fietsenmaker voor een 
onderhoud.

Zijn handigheid en vaardigheid kon Nicolas Gervoyse 
als jongere kwijt in ‘beeldende kunsten’, nu in de 
techniek en mechaniek die een degelijk onderhoud en 
herstel van fietsen vereisen.

Paasvakantie, moederdag, lente- of 
communiefeest, ... Ideaal om de 
creatieve kriebels en fantasie bij je 
kids te prikkelen. Maak je eigen ge-
schenk of (paas)decoratie en... win! 

Benodigdheden

• een stuk stevig karton of pa-
pier van 30 op 30 cm

•  wit papier 
• verf, kleurpotloden, stiften, 

wasco’s, … naar keuze 
•  vloeibare lijm
•  eierdoos
•  leuke, oude, kleurrijke  knopen 

of oorstokjes 

Aan de slag

• Neem een stevig stuk karton 
of papier en schilder of kleur 
het in lentegroen. 

• Knip bloemen uit wit papier of 
karton. Knip 5 tot 10 blaadjes 
per bloem en kies zelf hoeveel 
bloemen je wil maken. Kleur 
ze met stift of kleurpotlood in 
je zelfgekozen kleur. 

• Kleef de bloemen op het kar-
ton. Je kiest zelf waar je de 
bloemen kleeft. 

• Je kunt de blaadjes ook recht-

KNUTSEL EN WIN 

Paaslelies van eierdopjes

De kroonblaadjes van de paaslelies of narcissen knip je uit 
een eierdoos, de stamper maak je van oorstokjes of kleur-
rijke knopen. 

CREATIEVE KIDS

streeks op je stuk karton tekenen met 
krijt of wasco. 

• Neem je eierdoos en knip er het kroon-
blad uit voor je bloemen. Schilder of 
kleur je kroonblad.

• Neem de vloeibare lijm en lijm het 
kroonblad in het midden van de bloem-
blaadjes op je karton.

• Zoek leuke en kleurrijke knopen uit en 
lijm ze met vloeibare lijm in je kroon-
blad. Je kunt ook oorstokjes gebruiken 
om de stamper van je bloem te maken. 
Prik een gaatje in je eierdop en door je 
karton en steek je oorstokjes door de 
gaatjes.

door Madame Thierette 
“Tekeningen zijn niet beter  

of slechter, maar verschillend”

Win een paashaas
Mail een foto van je kunstwerk vóór 17 april 
naar Prima@aidservice.be of post hem op de 
Facebookpagina van Prima!Magazine.  
Vermeld je naam en leeftijd. De creatiefste 
inzending krijgt een leuk geschenk.

zoekt

Zelfstandig verkoper (m/v)

Voor de uitbouw van onze lokale publiciteitsmagazines in 
West-Vlaanderen zijn wij op zoek naar een vlotte verkoper 
(m/v).  Er wordt 100% op zelfstandige basis gewerkt. De 
verkoper staat in voor de werving van publiciteit voor één of 
meer hoogwaardige publiciteitsmagazines die lokaal worden 
verspreid.  De verloning gebeurt op basis van een aantrek-
kelijk commissieloon. 

Profiel
Ervaring in verkoop is een pluspunt, maar geen noodzaak. De 
verkoper kan zelf bepalen hoeveel tijd hij/zij zich wil inzetten 
voor dit project, rekening houdend met de verschijningsdata 
van de magazines.

Interesse?
Neem contact op met 
AID service buro bvba, Stationsstraat 43, 8850 Ardooie
Rudi Debusschere
E-mail: rudi@aidservice.be
Tel.: 0477 38 28 68
www.aidservice.be

PRIMA!-magazine is een 
uitgave van AID Service Buro
Stationsstraat 43
8850 Ardooie. 
Verantw. uitgever &  
coördinatie:  
Rudi Debusschere 
Layout: Alain Cloet
Deze editie wordt verspreid 
in alle brievenbussen van de 
gemeente door BPost. 
De uitgever is niet verant-
woordelijk voor de inhoud 
van de advertenties en de 
publireportages. 

Het volgend nummer 
wordt verdeeld in de week 
van 12 juni 2017 in de ge-
meenten Ardooie-Koolskamp, 
Assebroek, Izegem-Emelgem-
Kachtem, St-Kruis Brugge en 
Wingene-Zwevezele.

Uw advertentie of reportage 
in Prima!Magazine?
mail prima@aidservice.be of 
bel 0477 38 28 68

Welkom
Welkom in het eerste nummer van 
Prima!Magazine in Assebroek. Voort-
aan valt dit boekje om de twee maan-
den in je brievenbus. Prima!Magazine 
wordt huis-aan-huis door de postbode 
bedeeld. Het boekje biedt handelaars 
en dienstverleners de mogelijkheid 
om zich voor een lokaal publiek in 
de kijker te stellen. Onder de slogan 
‘Kwaliteit en service in de buurt’ wil 
Prima!Magazine de persoonlijke band 
tussen klant en handelaar benadruk-
ken. Leef in je buurt, koop in je buurt, 
geniet in je buurt!

Een leuke, lokale invalshoek
U zal in de volgende nummers artikels 
en interviews lezen over mensen en 
thema’s die passen bij de tijd van het 
jaar. Steeds met een leuke, lokale in-
valshoek. Je vindt er ook advertenties 
en publireportages over winkeliers en 
dienstverleners in de buurt. En uiter-
aard is er plaats voor wat ontspan-
ning: een lezerswedstrijd, een raadsel, 
wat creativiteit, …

Ook online
Prima!Magazine is er ook online. Op 
de website www.primagazine.be vind 
je o.a. alle nummers uit diverse ge-
meenten. En op de Facebookpagina 
komen berichten over leuke initiatie-
ven, acties en wedstrijden.

 

http://www.primagazine.be


Uiteindelijk heeft de winterslaap ons dan toch te pakken gekregen... Onze huid heeft een doffe 
en weinig gezonde teint, de frisheid is ver te zoeken. Hier enkele tips om je huid weer te laten 
stralen en om je geest wakker te schudden. 

Koude, smog, alcohol, de ver-
warming... allemaal factoren 
die je huid uitdrogen. Maak 
er een goede gewoonte van 
om je huid dagelijks te ver-
zorgen. Voor het slapengaan, 
gebruik je een vettere crème. ‘s 
Morgens breng je een lichtere 

VOORJAAR

Maak je huid wakker…

crème aan. 

De ‘uitdrogende’ werking van 
winter en kou beperkt zich niet 
tot de huid maar heeft zijn im-
pact op het hele lichaam. Zorg 
er daarom voor dat je iedere 
dag voldoende water drinkt. 

Gezichts- én  
lichaamshuid
Gebruik voor 
lichaam en ge-
zicht niet één 

en hetzelfde product. Koop 
specifieke producten voor je 
lichaam en een milde scrub of 
gommage voor je gezicht. Een 
scrub of gommage verwijdert 
de dode huidcellen en stimu-
leert de bloedcirculatie waar-
door de huid er direct weer 
gladder, gezonder en frisser 
uitziet. 

Voordelen
Maar er zijn nog voordelen. 
Een flinke scrubbeurt laat ver-
zorgende crèmes en douche-
gels beter in de huid opnemen. 
Daarnaast zullen kleine puistjes 
verdwijnen, word je sneller 
bruin en zal je minder last heb-
ben van ingegroeide haartjes. 
Ook je make-up zal er veel 
beter uitzien.

Hoe vaak scrubben?
Hoe vaak je moet scrubben is 
afhankelijk van je type huid. 
Heb je een droge en gevoe-
lige huid, dan is een à twee 
keer per maand voldoende. Is 
jouw huid wat vetter, dan kan 
je gerust twee keer per week 
scrubben. Twijfel je aan je huid-
type, ga  dan eens langs bij de 
vakspecialiste en laat een huid-
diagnose toepassen. Zo gebruik 
je de gepaste producten en kan 
je geen schade berokkenen aan 
onze lichaamsverpakking!  
Succes !

Chantal Cloet 
docente  

schoonheidszorgen  

Een scrub of gom-
mage verwijdert 
de dode huidcellen 
en stimuleert de 
bloedcirculatie. Je 
huid ziet er weer 
gladder, gezonder 
en frisser uit.

Hair- en beautysalon 
met complete service

 
ConCept Studio

VoSSenSteert 25
8310 ASSebroek

050 38 60 06

mA 9 u. - 15 u.
di 9 u. - 18 u.
wo 9 u. - 18 u.
do 9 u. - 18 u.
Vr 9 u. - 18 u.
zA 7 u. - 17 u.

hAirStudio

beAutyStudio

tAnningStudio

mAquillAgeStudio

nAgelStudio

mediSChe pediCure

exCluSieVe mAnnenlijn

Het enthousiast team van 
Concept Studio met voor-
aan Nathalie en Sandy en 
daarachter Shana, Olga, 
Grietje en Ellen.

IMMO PROJECT SERVICE is dé trendsetter in verkoop van vastgoed zonder makelaar 
of commissie. Circa 50% van alle eigenaars of verkopers verkopen hun woning via 
een vastgoedmakelaar, de rest probeert het via een notaris of op eigen houtje...

Vastgoed is een complexe en steeds veran-
derende materie (attesten, keuringen, wetge-
ving, meldingsplichten, enz.). Wie zijn woning 
wil verkopen, ziet al snel het bos door de 
bomen niet meer. Ondanks het lage vertrou-
wen (onderzoek toont aan dat slechts een 
minderheid vertrouwen heeft in een vast-
goedprofessional) doen ze toch een beroep 
op een vastgoedmakelaar. Een stijging van de 
vraagprijs (3,63% makelaarscommissie), en 
verlies van de mogelijkheid (exclusiviteitscon-
tract) zelf te verkopen zijn het gevolg.

Advies en begeleiding
IMMO PROJECT SERVICE is een advies- en be-
geleidingskantoor voor verkoop van woon-
vastgoed. Anders dan de klassieke makelaar 
staan wij verkopers bij met raad en daad 
doorheen het hele verkoopproces, zonder bin-
dende exclusiviteits-
contracten of com-
missievergoeding.
In volledige trans-
parantie adviseren 
en begeleiden wij 
verkopers hun eigen-
dom ‘uit de hand’ 
maar op professi-
onele wijze te ver-
kopen op een zo’n 
snelle, correcte en 
voordelige manier.
De hele administra-
tieve rompslomp, 
aanvragen van keuringen en attesten (epc, 
elektrische keuring, keuring stookolietank, 
…), controles en opzoekingen nemen wij voor 
onze rekening. Daar hoeft de verkoper zich 
geen zorgen over te maken.

Woning verkopen...  
zonder makelaar of commissie

Ons advies: 
verkoop ‘uit de hand’ 

maar op  
professionele wijze

In samenspraak met de verko-
per bepalen we een realistische 
vraagprijs. Daarvoor onderzoe-
ken we grondig de woning en 
de markt om tot een goede, 
concurrentiële en verkoopbare 
prijs te komen. De bedoeling is 
om nadien teleurstellingen te 
vermijden.
 

Geen tweede kans  
voor een eerste indruk
Onze professionele vastgoed-
fotograaf komt langs om een 
reportage te maken van de 
woning. Daarvoor worden kosten noch moeite 
gespaard. Je krijgt immers nooit een tweede 
kans op een eerste indruk. Een eerste posi-

tieve indruk is van 
essentieel belang 
en resulteert in een 
snellere verkoop van 
uw woning.
Daarna (indien 
gewenst) worden 
gepersonaliseerde 
gevelborden aan-
gebracht waarop 
aangegeven wordt 
dat het gaat om een 
verkoop ‘uit de hand’ 
ofwel zonder tussen-
komst van een ma-

kelaar. Zo is het voor mogelijke kopers duide-
lijk dat ze rechtstreeks aan de eigenaar kopen 
en dus geen commissie betalen.

Winst voor koper én verkoper
Onderzoek heeft uitgewezen dat 89% van 
de potentiële kopers hun zoektocht naar 
een nieuwe woonst online starten. Daarom 
worden in naam van de verkoper gedetailleer-
de (meldingsplichten, oppervlaktes, …) zoeker-
tjes geplaatst op de meest toonaangevende 
vastgoedsites.
Daarnaast staan wij steeds beschikbaar om 
advies en tips te geven om de verkoop vlot en 
positief te laten verlopen. Enkel de prijsonder-
handelingen en bezichtigingen worden door 
de verkoper zelf gevoerd en georganiseerd.
Deze methode van verkopen bezorgt de ver-
koper niet alleen het maximale rendement 
maar ook de koper vaart hier wel bij…
Indien u plant uw woning te verkopen of 
gaat uw verkoop niet zo vlot, aarzel niet ons 
VRIJBLIJVEND te contacteren en misschien 
werken we binnenkort samen.

Stijn Quatacker van Immo Project Service: “Wij staan verkopers met raad 
en daad bij zonder exclusiviteitscontracten of commissievergoeding.” 

(foto: Ernie Van Coillie ©)

www.immoprojectservice.be

  0476 98 33 96
 info@immoprojectservice.be

publireportage

BEAUTY



1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 12/4/17 tot en met 18/4/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 19/4/17 tot en met 25/4/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 26/4/17 tot en met 2/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 3/5/17 tot en met 9/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 10/5/17 tot en met 16/5/17 

1 sla 

GRATIS

gemengd gehakt 1 kg witte wijn Pridelands 
Zuid-Afrika 75cl      € 3,99

3 kopen +

3 GRATIS

Beauvoorde  
pannenkoeken 9 stuks 
 

bananen Chiquita
variëteit Cavendish
    

zesrib extra kwaliteit 
BBB (vrouwelijk)

 per kg   € 10,99 € 3,99

La vache qui rit
16 porties
 
 
 

€ 1,99

500 gr GRATIS

spaghettisaus 
van het huis
 
 

per kg   € 5,99

Alvo gerookte zalm 
in sneetjes  80 gr
 

€ 2,59

1 kg wortelen 
op schaal

 

GRATIS

spiering kotelet
per kg
 

€ 2,99

Nalys extra soft
wc papier 6 rollen
€ 2,99

1 kopen +

 1 GRATIS

Alvo scharreleieren
vloot 12 stuks
€ 2,95

1 kopen + 
1 GRATIS

bij aankoop van 1 kg 
tomaten Tomabel

1 busseltje 
pijpajuin GRATIS

Delmonte ananas 
blik 227 gr (sap of siroop)

6 x 227 gr voor 

€ 1,99

Boni frieten 1 kg
normale of fijne frietjes

1 kopen +

1 GRATIS
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per kg   € 1,69

Nu meer dan 500 groene prijzen 
om rood van te worden…
Onze aankopers doen er alles aan om het hele jaar door de beste 
aankoopvoorwaarden te bekomen bij onze leveranciers. Kom 
maar eens langs om kennis te maken met onze groene prijzen.  
Het zijn geen promoprijzen maar wel vaste lage prijzen het hele 
jaar door. Hier enkele voorbeelden:

Computer   Kliniek

DAGBLADHANDEL

Sjoekeboeke
KOPIECENTER
Wij verzorgen uw afdruk- en kopiewerk,  
zowel grote als kleine hoeveelheden.
Ook maken wij uw reclame-, programma-  
en kerkboekjes en zorgen wij voor een mooi  
ingebonden eindwerk.

ZEER SCHERPE PRIJZEN! 
Zo betaalt u bv. slechts € 3 voor 50 kopies 
of € 17.50 voor 500 kopies.

Meer prijzen en info in de winkel.

Daverlostraat 105/1
8310 Assebroek

Tel. 050 28 14 59
sjoekeboeke1@skynet.be

www.facebook.com/sjoekeboeke
open ma-vr 6.15 u.-18.00 u. en za 7.00 u.-18.00u.

€ 3,99 € 1,99
1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 

Leliestraat 1 van 12/4/17 tot en met 18/4/17 
1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 

Leliestraat 1 van 12/4/17 tot en met 18/4/17 
1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 

Leliestraat 1 van 12/4/17 tot en met 18/4/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 19/4/17 tot en met 25/4/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 19/4/17 tot en met 25/4/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 19/4/17 tot en met 25/4/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 26/4/17 tot en met 2/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 26/4/17 tot en met 2/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 26/4/17 tot en met 2/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 3/5/17 tot en met 9/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 3/5/17 tot en met 9/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 3/5/17 tot en met 9/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 10/5/17 tot en met 16/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 10/5/17 tot en met 16/5/17 

1 bon per klant - enkel geldig in Alvo Assebroek, 
Leliestraat 1 van 10/5/17 tot en met 16/5/17 

Senseo pads Xlpack 36st
verschillende variëteiten 

+ kortingsbon  
in winkel 
1 € / 2st 

witloof Flandria                
dagprijs

500 gr kopen +

Devos-Lemmens 
mayonnaise 550ml   
met ei of citroen
 

€ 1,99

gedroogde worstjes 
van het huis  € 1,10  

3 + 3 GRATIS







  

Vers
Chavroux 150gr .................................2.29 €          
Balade karnemelk 1L .........................1.48 €         
Danone rijstpap vanille 180g............0.99 €          
Boni witte Keizerbroodjes 6st ..........0.99 €               
Beemsterkaas jong seden 250g .......2.99 €           
Brugge jong sneetjes 200g ...............2.49 €          
St Marten gouda jong sneden 300g 1.49 €           
Alvo kookhamreepjes 2*100g ..........2.59 €

Droge Voeding & dranken                                       
Lay’s chips paprika 250g ...................1.39 €
Lay’s chips zout 250g ........................1.39 €
Nutella 825g ......................................4.78 €

Alvo houtskool 4kg ...........................4.50 €
Materne confituur abrikoos 450g ....2.25 €
Materne confituur 4 vruchten 450g 2.25 €
Brugse Tripel 4*33cl ..........................4.99 €
Spa Reine 4*1.5L ...............................4.99 €
Milka Leo classic 6st ..........................3.25 €
Lu Tuc zout 100g ...............................0.99 €
Kellogg’s honey pops 450g ...............3.65 €
Kellogg’s choco’s 450g ......................3.65 €
Kellogg’s frosties 450g ......................3.65 €
Kellogg’s coco pops 450g .................3.65 €
Dreft afwas extra hygiene 400ml ....2.25 €
Dreft afwas eucalyptus 400ml .........2.25 €

Enkel geldig bij 
Alvo Leliestraat 1, 
Assebroek

NU

Alvo
Leliestraat 1, Assebroek
Tel. 050 35 06 97
Fax 050 37 27 66
dliz.assebroek@gmail.com
www.alvo.be

RUIME PARKING
Openingsuren: 
elke weekdag doorlopend van 8.00 u. - 18.30 u.
zon- en feestdagen van 8.00 u. - 12.30 u.



zonneglazen op uw sterkte
enkelvoudig: vanaf € 30 per paar
multifocaal: vanaf € 160 per paar
in zonnebril of montuur naar keuze

bij aankoop van bril met  
multifocale glazen 

multifocale zonneglazen van 
dezelfde kwaliteit aan 1/2 prijs!

OPTIEK LANDUYDT
Astridlaan 20  -   Assebroek  -  050 36 34 34

open 9.00 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 19.00 u.
zaterdag tot 18.00 u.

maandagvoormiddag gesloten

Lente-actie

Decoratie 

Kerklaan 90, 8310 Assebroek
decoratietilly@gmail.com
Tel. 0478 71 91 64

Tilly

Dit is geen 
konijn.

Dit is geen konijn uit onze toverhoed want die hebben wij niet. 
Maar wij zorgen er wél voor dat uw drukwerk en uw website er 
netjes uitzien en in het oog springen. Start of vernieuwt u uw zaak? 
Wilt u een initiatief of event opvallend aankondigen? Groepeer uw  
communicatie en reclame bij ons, zo wint u tijd én geld.

Huisstijl, naamkaartjes, omslagen, briefpapier, folders, brochu-
res, catalogi, videofilm, websites, affiches, spandoeken, belettering,  
fotografie, campagnes, ... Wij verzorgen uw communicatie van  
A tot Z, steeds verzorgd en verrassend voordelig.

  

Stationsstraat 43, 8850 Ardooie
tel. 0477 38 28 68

e-mail info@aidservice.be
www.aidservice.be


