
 

 

 

 

 

 

Mogen wij u begroeten als nieuwe deelnemende ondernemer? 

 

 



Grotere naamsbekendheid en omzetverbetering, ook iets voor u?  

Wat is Den Brink   

Den Brink is een vereniging waarbij rond de 100 verschillende winkels en/of bedrijven zijn 
aangesloten waarvan het merendeel voornamelijk gevestigd is in de provincie Gelderland. Indien zij 
filialen elders hebben, kunnen onze leden (momenteel zo’n 10.000) ook daar terecht.    
   

Als organisatie zonder winstoogmerk is de doelstelling van Den Brink het namens de leden maken 
van afspraken met ondernemers en bedrijven voor het verkrijgen van voordeel in de vorm van 
korting. De vereniging streeft er naar het totale aanbod van goederen en diensten zo groot mogelijk 
te maken en is actief bezig om zowel het ondernemersaanbod als ook het ledenaantal uit te breiden. 
Het bestuur van de vereniging werkt continu aan uitbreiding van het assortiment,  waarbij wordt 
gelet op een goede spreiding van deelnemende ondernemers over de gehele provincie Gelderland. 
Uiteraard staan wij ook open voor een samenwerkingsovereenkomst met landelijke opererende 
winkelketens en/of bedrijven.   
   

Uw voordeel als deelnemend ondernemer   
Als ondernemer wordt u onder de aandacht gebracht bij de 
10.000 gezinnen die zijn aangesloten bij Den Brink.   
Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn en bieden u het volgende 
aan:   
   

   

- Vermelding van uw onderneming op de actualiteitenpagina van www.denbrink.nl en tevens  
een eigen webpage op onze site, inclusief een doorverwijzing naar uw eigen website.   

- Vermelding van uw onderneming in de nieuwsbrief die meerdere malen per jaar uitkomt.     

- Het digitaal plaatsen van Brinkoop Nieuwsmagazine op onze website zodat wij uw 
onderneming daarmee ook bij niet-leden onder de aandacht kunnen brengen.   

- Het adverteren in ons verenigingsorgaan Brinkoop Nieuwsmagazine. (Tarief op aanvraag) - 
 Het plaatsen van uw bedrijfslogo op onze site. (Tarief op aanvraag) -  Voor u een 
gratis lidmaatschap Den Brink.   

- Uw medewerkers kunnen zich als lid bij ons aanmelden.     
   

Wat wij u vragen is om na toetreding binnen een bepaalde termijn eenmalig tenminste een ¼ pagina  
met advertentie of presentatie van uw bedrijf te plaatsen. (Tarief op aanvraag) Vaker  
adverteren is uiteraard ook mogelijk.   
   

Hoe wordt u deelnemend ondernemer?   
Aanmelden als ondernemer is mogelijk via onze internetsite www.denbrink.nl, via E-mail naar:  
info@denbrink.nl of door telefonisch contact op te nemen met de administratie van de vereniging. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.    
   

Mogen wij u verwelkomen als onze nieuwe ondernemer?   
Den Brink   
Dankmeijerweg 9  6871 ET Renkum   
 
Postadres:   
Postbus 136      6870 AC Renkum  
Telefoon: 0317 – 314444   
E-Mail: info@denbrink.nl   
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