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Persbericht: ‘Monique Lamers fractievoorzitster Groenlinks Voorschoten geeft startsein productenlijn bij verkooppunt
Belle Boutique 28-10-2016 om 16.30u voor TOTAAL-VERLICHTING!’
Voorschoten – Vrijdag 28-10-2016 om 16.30 uur zal Monique Lamers, fractievoorzitster van Groenlinks Gemeente
Voorschoten (bij Leiden), het startsein geven voor ondernemer Peter Duijn van TOTAAL-VERLICHTING uit Muiden,
vanwege het feit dat een deel van zijn productenlijn TE KOOP zal zijn bij Belle Boutique Shop In Shop te Voorschoten tot
en met 28-01-2017!
Wie is TOTAAL-VERLICHTING?
TOTAAL-VERLICHTING is een jonge en servicegerichte onderneming, werkzaam in de verlichtingsbranche. Ze hebben
inmiddels een uitgebreid netwerk opgebouwd, voor iedere koper het juiste adres voor LED panelen, LED downlighters, LED
armaturen, LED noodverlichting, TL armaturen, inbouwspots, noodverlichting, lichtbronnen, winkelverlichting,
kantoorverlichting en alle aanverwante artikelen. Standaard geeft TOTAAL-VERLICHTING minimaal 1 jaar garantie op alle
producten en op de LED Panelen zelfs 5 Jaar!!! Hierdoor is iedereen verzekerd van kwalitatief duurzame producten. Ook
kan TOTAAL-VERLICHTING voor klanten een lichtplan maken voor een winkel, kantoor, bedrijf etc.
TOTAAL-VERLICHTING doet bij ieder plan een zo’n energiezuinig mogelijk voorstel zodat de klant nooit teveel betaalt, en
bespaart op de energiekosten. Voor meer informatie, zie: https://www.totaal-verlichting.nl/
Wat is ‘Belle Boutique Shop in Shop’?
2
In onze winkel vindt u een gevarieerd aanbod van producten van verschillende ondernemers op 90m winkeloppervlakte. U
kunt de producten bekijken, aanraken en direct kopen.. Omdat deelnemende verkopers wisselen, wisselen ook de
producten. Dat maakt het winkelen in de Belle Boutique winkel zo aantrekkelijk. Iedere keer weer anders. Als ondernemer
kun je bij Belle Boutique je eigen showruimte huren, als uitbreiding op je webshop / winkel of als extra. Zo kun je op een
eenvoudige manier jouw producten bij een breed publiek onder de aandacht brengen en naamsbekendheid opbouwen.
Belle Boutique brengt verkoper en koper samen! Voor meer informatie, zie: http://belle-boutique.nl/nl/
Wie is Gerardus Evenement Planner?
Gerardus Evenement Planner ziet zich als de perfecte ”organisatietovenaar”. De persoon achter Gerardus Evenement
Planner is iemand die zich met volle overtuiging en voor de volle 200% inzet bij ieder opdracht – zowel voor grote als kleine
bedrijven, maar ook voor particulieren – voor het organiseren van kleine en grote evenementen: hij wil deze tot een succes
maken. Belangrijk is daarbij om creatieve manieren te vinden, de kosten van een dergelijk festijn laag te houden: het
verhoogt de kans op het doorgaan ervan. Het motto is dan ook “voor elk budget is er iets te organiseren op zakelijk of
particulier gebied”.
“Led lighting is the future. Eco-friendly, environmentally aware and saving on your energy bill.”

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Spiekerman van Gerardus Evenement Planner via: 06-13486175
of via info@gerardus-evenement-planner.nl.

