




De Ruit
 & Wensveen

De Ruit & Wensveen Repair B.V.
• brand- en rookschade
• lekkage- en waterschade
• inbraakschade

• Snelle en vakkundige 
opname en offerte 
aanbieding;

• Kwaliteit en begeleiding 
in/op de uitvoering;

• Expertige in/met de 
verzekerings/ expertise/ 
assurantie schade 
branche.

Voor vragen neem contact op met Jerry Wensveen 06-23550650 of Walter Wensveen 06-20971788
Monsterseweg 34, 2291 PB Wateringen, Tel. 0174 - 22 66 40, Fax 0174 - 22 65 41, w.wensveen@pderuit.nl































Geacht DUNOlid,

Wij, Leuvass Assurantiën B.V., zijn sinds enige tijd sponsor van DUNO.

Wat kunnen wij als sponsor van DUNO, voor u betekenen?

Samen met u kunnen wij een overzicht van uw huidige verzekerings-
portefeuille maken. Door een goede samenwerking met diverse 
verzekeringsmaatschappijen, kunnen wij voor alle DUNO-leden een 
minimale korting van 20% realiseren op deze huidige portefeuille.

Vele leden gingen u reeds voor en bespaarden tot wel 500,- per jaar!

Maak eens een afspraak met een van onze medewerkers of meld u aan via 
info@leuvass.nl, zodat wij u een geheel vrijblijvende offerte voor uw 
verzekeringen kunnen aanbieden, met een minimale besparing van 20% 
op uw huidige premie.

Wanneer u akkoord gaat met onze offerte en uw huidige verzekeringen 
oversluit naar ons kantoor, krijgt u een 1/5 staatslot cadeau!

Met vriendelijke groet,

Arthur van der Stoel (06-22 99 72 53)
Jeroen van der Zwan (06-41 46 84 94)

























Ik roep altijd: waar 

ik gespeeld heb, moet jij 

een kaartje kopen.











Happy Sunlight & Hexis Nederland presenteren :

Zonwerende Raamfolie.

Inbraakvertragende Raamfolie

Gecombineerde Zonwerende en inbraakvertragende Raamfolie.

Privacy Raamfolie .

Automotiv Raamfolie.

Aangebracht door gecertificeerde medewerkers van Happy Sunlight.

Neem contact op met Happy Sunlight voor een passende

offerte en een voortreffelijke uitleg, zodat u weet welke folie

het beste past voor het doel waarvoor u deze wilt gebruiken.

Happy Sunlight & Hexis Nederland
Windowfilm en Veiligheidsfolie.

‘s-Gravenzandseweg 20 f
2291 PE Wateringen
Tel: 0174-298124
Fax: 0174-298125

E-mail: happy@sunlight.nl













                               MaCo Computer Service, Damlaan 56, 2265 AP, Leidschendam

MaCo Computer Service voor al uw computer reparaties

C.J. Rouffaer tel 0620979096
Wij repareren alle merken computers, verzorgen onderhoud, assemblage, netwerken

voor particulieren en midden en klein bedrijf, systeem herstel, Reparatie aan huis of op locatie
indien reparatie op locatie niet mogelijk is brengen wij kosteloos uw PC weer terug en sluiten

al uw randapparatuur weer aan.
Alle DUNO leden krijgen van ons 10% korting op herstel of reparatie werkzaamheden.

website  :   www.macocomp.nl     E-mail  :  info@macocomp.nl













DUNO heeft zich aangesloten bij
het initiatief van de gemeente die
Ooievaarspashouders een korting
 verstrekt bij de aangesloten vereni-
  gingen. DUNO declareert deze kor-
   ting bij de gemeente en verrekent
      deze met de contributie. Op deze
             manier wordt een korting
                verkregen die het afgelopen
                  seizoen voor leden tot 18
                    jaar kon oplopen tot 100%
                    en voor leden boven de 18
                    jaar tot 50%.





Robert Schilte Orthopedie bv
Modieuze orthopedische schoenen
voetbedden / therapeutische zolen

Frijdastraat 45 - Rijswijk - T 070 - 3191912
Frederik Hendriklaan 198 - Den Haag - T 070 - 3191912

E info@robertschilte.nl I www.robertschilte-orthopedie.nl











Renderend
onderhoud!
RENOVATIEPROJECTEN I PLANMATIG ONDERHOUD I SERVICE- EN MUTATIEONDERHOUD 

BETONREPARATIE I VLOERAFWERKING I RESULTAATGERICHT SCHILDEREN

SPECIALISTISCH ONDERHOUDSTECHNIEKEN I INSPECTIE EN ONDERHOUDSADVIES

Rendon Voorburg BV
Prinses Irenelaan 81
2273 DH Voorburg
070 387 63 51
www.rendon.nl
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Nieuw
thuishonk?

Eerst had je de voetbalvereniging. Nu staat er een rendabel 
multifunctioneel sportcomplex, inclusief clubhuis, bloedbank 
en kinderdagverblijf. Met dank aan Staedion, de prettigste 
woningcorporatie van Nederland. Staedion doet meer dan 
alleen vastgoed. Veel meer. We investeren continu in leef-
baar heid. In de economie van een wijk, in de balans tussen 
de verschillende bewonersgroepen, in onderwijs en veilig-
heid. Bovendien hechten we aan overleg. Niet in de zin van 
eindeloos vergaderen. Maar in de zin van: praten met onze 
klanten en partners, zodat we zicht krijgen op hun wensen. 
Meer weten over Staedion? Kijk op www.staedion.nl.

Zet samen met Staedion de lijnen uit
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