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Huenges Wajer Joosten Notarissen staat voor hoogwaardige en heldere notariële 
dienstverlening, gericht op Nederlanders en Belgen met grensover-schrijdende 
belangen. U kunt bij ons terecht voor alle notariële diensten, zoals schenkingen, 
testamenten, estate-planning, maar ook oprichting van vennootschappen en 
(grensoverschrijdende) onroerend goed transacties. 

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen; een exclusief samen-
werkingsverband van Nederlandse notarissen waarbinnen service, kwaliteit en 
kennis-overdracht centraal staat.

Ook werken wij, binnen Eur@cte, internationaal samen met notarissen uit de 
gehele Europese Unie. Hierdoor kunnen wij niet alleen in België en Nederland, 
maar ook o.a. in Duitsland en Frankrijk optimale notariële service verlenen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankoop van uw woning in Frankrijk.

Daarnaast profi teert u tevens van onze vele kosteloze extra’s, zoals:
• een Service Certifi caat, een controle van uw akte op de actualiteit en uw 

persoonlijke situatie;
• een abonnement op onze elektronische nieuwsbrief, met elke twee maanden 

de nieuwste ontwikkelingen die in uw situatie relevant zijn;
• de testamenttoets, een indicatie van eventueel nog te regelen zaken.

Aangesloten bij Netwerknotarissen

Notarieel maatwerk,
toegesneden op uw situatie

T +31 (0) 43 350 99 50 Wethouder Vrankenstraat 21
F +31 (0) 43 361 58 24 6227 CJ  Maastricht
info@hwj-notarissen.nl www.hwj-notarissen.nl

Gratis parkeren voor de deur!

Zekerheid, gemak en kostenbesparing 
voor nu én later.
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U vindt ons op www.lin.nl, maar u kunt ons natuurlijk ook altijd mailen via info@lin.nl,
bellen, schrijven of faxen.

Wij zijn LIN Hotels & Resorts, onderdeel van de LIN Groep. De LIN Groep beheert en exploiteert
hotels.

Naast het conventionele hotelgebruik – u kunt gerust bij ons boeken voor een schitterend een- of
meerdaags verblijf, en vraagt u ook  naar de mogelijkheden van ons beauty - en wellnes-centrum -

ontwikkelde de LIN Groep haar LINOTELPLAN™.

Het LINOTELPLAN™ maakt het voor iedereen mogelijk zich te laten verwennen en zich te koesteren

in de luxe van onze hotels.

Voor bedrijven en instellingen biedt het LINOTELPLAN™ een uitstekende mogelijkheid om hun

relaties, personeel, klanten en potentiële klanten in de watten te (laten) leggen.

Voor de mogelijkheden voor zowel particulier als ondernemer verwijzen wij naar de volgende pagina.

Alhoewel de LIN Hotels restaurants herbergen met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding drukt

er op de deelnemers in het LINOTELPLAN™ (of de door hun aangewezen gasten)  geen enkele

verplichting met betrekking tot het gebruiken van maaltijden!

LINOTELPLAN™: anders, beter, helder!

VERWACHT HET BESTE; WIJ DOEN BETER!

LIN Hotels & Resorts BV

Hochstrasse 2

Kyllburg, Duitsland

Postbus 210 NL-6200 AE Maastricht

T +31 43 325 96 66

LLINOOTELPPLAAN™™
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VOORWOORD

Alstublieft,

Speciaal voor u de eerste uitgave van Glissy, Gids voor Lokaal Internet Shoppen, editie Maastricht.

Een overzicht van alle websites van bedrijven, instellingen en overheden direct uit uw eigen omgeving. Handig gerang-

schikt per rubriek. Zo vindt u in een oogopslag alle informatie die u nodig heeft. Niet meer worstelen door vuistdikke 

naslagwerken of uren zoeken op internet.

Bewaar Glissy goed, bijvoorbeeld bij uw computer zodat u alle informatie direct bij de hand heeft. Iedere twee jaar ontvangt 

u een nieuw exemplaar.

Wij wensen u veel gebruiksgemak!

Glissy, uw routeplanner voor het internet.

Glissy wordt mede mogelijk gemaakt door de adverteerders.

Het Glissy Team

COLOFON

Glissy® is een uitgave van:
Glissy Editors bv
Sint Hubertuslaan 17
Postbus 280
6200 AG Maastricht
T: 043-3212544
F: 043-3259864
E: info@glissy.nl
I: www.glissy.nl

Editie: Maastricht
Jaargang: 2009-2010
Oplage: 42.000
Verspreiding: huis aan huis in gemeente Maastricht  
 door TNT Post

Aan deze uitgave werkten mee:
Redactie: Jeanette Bleijenberg, Peggy Griep 
Vormgeving: Emile Schols, Ivan Willems
Druk: Drukkerij Begas, Lanaken (B)

Adverteren?
Voor informatie over adverteren of vermelding in de 
volgende uitgave kunt u contact opnemen met de 
afdeling advertentieacquisitie: 043-3212544, 
sales@glissy.nl of www.glissy.nl

Glissy ® is geregistreerd door Glissy Editors bv. Niets uit deze uitgave 

mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden 

 gecopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of overgenomen in 

enige vorm of wijze. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg 

 samengesteld. Glissy Editors bv kan geen enkele aansprakelijkheid dragen 

voor eventuele fouten of schade van welke aard dan ook. Opmerkingen of 

wijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven. Alle rechten voorbehouden.
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AANDRijViNgeN
www.becker-benelux.nl

AANhANgWAgeNs
www.aanhangernodig.nl

AANNemeRs
www.bamutiliteitsbouw.nl
www.eussen.eu
www.fransdegroen.nl

www.jackpeerboom.nl
Zie advertentie rubriek: Interieurbouw

www.kk-bouw.nl
www.muldersbouw.nl
www.nopanicsystem.nl
www.rousseaubouw.nl
www.sdfworks.nl
www.thomissenbouw.nl
www.tillie.nl
www.vandenhof.nl
www.vankan-jongen.nl

www.vazo-maastricht.nl
www.vhbouw.nl

AARDeWeRk eN pORseLeiN - 
FAbRiekeN eN gROOthANDeL 

www.nouvie.nl

AbORtuskLiNiekeN
www.bourgognekliniek.nl

ACCOuNtANts - 
ADmiNistRAtiekANtOReN

www.aalscholver.nl
www.deloitte.nl
www.duroi.nl
www.koenenenco.nl
www.petietaccountants.nl
www.severeyns.nl

ACCOuNtANts (RegisteR) 
eN -kANtOReN

Kallen Raeven Accountants & Fiscalisten 
043-880400  www.kallenraeven.nl

ADmiNistRAtie- eN 
bOekhOuDkANtOReN

www.adfidi-maastricht.nl
www.admin-immerzeel.nl
www.administratiewpl.nl
www.afisco.nl
www.ak-bakker.nl
www.artburolimburg.nl
www.burba.nl
www.cijferscorrect.nl
www.countable.nl
www.deleau.nl
www.ey.nl
www.groucho.nl
www.habetsroyen.nl
www.henh.biz
www.kdb-accountants.nl
www.maastrichtaccountants.com
www.misericorde.nl
www.mulderadviesgroep.nl
www.perion.nl
www.pulzul.nl
www.raadmaastricht.nl
www.raadmaastrichtwest.nl
www.reupers.nl
www.salarisgroep.nl
www.sterkohler.nl
www.stravast.nl
www.wolting.nl
www.xactly.nl
www.xellent-start.nl

ADVeRteNtiebuReAus
www.5euroweb.nl

ADViesbuReAus
www.aardening.nl
www.actnederland.nl

Ami Maastricht  043-3251199
www.ami-consultancy.nl
www.anamotion.nl
www.arcoso.nl
www.arionconsultancy.nl
www.arth.brusselsestraat.nl
www.artoge.nl
www.bea-company.com
www.biomedbooster.com
www.biosynt.com
www.buyresult.nl
www.cctop.nl
www.cheiron.info
www.conceptinternational.nl
www.consularis-hensels.com
www.dat-consultancy.nl
www.deckers-mobility-consulting.nl
www.delnoymanagement.com
www.dghc.nl
www.dz-consultancy.com
www.exhem.eu
www.fransleenders.nl
www.gmdatacentre.com
www.herberg.biz
www.hmcgroup.nl
www.hospitalityconsultants.nl
www.hpgroep.nl
www.ilnovecento.com
www.inbetweens.com
www.informatiemakelaarvandenhof.nl
www.intersym.nl
www.kfproductions.nl
www.kickenadviesgroep.nl
www.kuinconsultancy.nl
www.mindscapes.nl
www.nashconsulting.nl
www.p4i.nl
www.pdm-group.com
www.planneninbouw.nl
www.pootenpenders.nl
www.postmes.nl
www.pridemaastricht.nl
www.qmr.nl
www.randwyck-ceramique.nl
www.roemenconsultancy.nl
www.rondagroep.nl
www.roosregelt.nl
www.rs-hc.nl
www.scenario-info.nl
www.seminar.researchproject.nl
www.senses-design.nl
www.serum-info.nl
www.shakeandserve.nl
www.souterrains.nl
www.stepsahead.info
www.tahan.nl
www.taiji-academie.nl
www.thonissen.nl
www.vanede.nl
www.vanrijnpb.nl
www.vanvliettechniek.nl
www.vanwijk-tcc.nl
www.verbema.nl
www.webu.nl

ADViesbuReAus AutOmAtiseRiNg
www.aenv-ict.nl
www.aurus.nl
www.baetenbart.nl
www.complet.nl
www.delta-consultancy.nl
www.efactum.net
www.fad-automatisering.nl
www.harmwal.nl
www.heltech.nl
www.ictincontrol.nl
www.ivengi.com
www.jabbit.nl
www.jimbit.nl
www.keesmekers.nl
www.limit-ict.nl

www.logicacmg.nl
www.mateum.nl
www.medimatics.nl
www.mistletoe.nl
www.nexwork.nl
www.pantheon-automatisering.nl
www.paromacs.nl
www.poas.nl
www.schreuders-ict.nl
www.somethingdigital.nl
www.thomson-automation.com
www.valid.nl
www.veloxit.nl
www.vogelaar.cc
www.xtrabit.com

ADViesbuReAus 
beDRijFORgANisAtie

www.jevs.nl
www.passenier.com
www.aksissolutions.nl
www.amoscan.nl
www.anibabv.com
www.apostrof.nl
www.berkhoutenpartners.nl
www.blis2b.com
www.clips-management.nl
www.cuypersmanagement.nl
www.cvanb.nl
www.daalmans.nl
www.dsight.nl
www.einenterprise.com
www.epirion.nl
www.europe-open.info
www.exaedes.nl
www.expanding-business.com
www.gitp.nl
www.hetpast.nu
www.hobuservices.nl
www.imk.nl
www.m3nbc.nl
www.ndoa.nl
www.onda.nl
www.parea.nl
www.proyact.nl
www.qccinfo.com
www.quintbv.nl
www.resourcesglobal.com
www.rimad.nl
www.roag.nl
www.rolanddevries.nl
www.scorpconsultancy.nl
www.sensounico.eu
www.tiberone.com
www.tomboves.com
www.tulser.com
www.veldhoen.nl
www.visionfour.nl

ADViesbuReAus 
beDRijFsVeiLigheiD

www.kisoo.nl

ADViesbuReAus beVeiLigiNg
www.groen-ssc.com
www.iris-thermovision.nl
www.triplea-security.org

ADViesbuReAus bOuWkuNDe
www.adviesbureauduyckers.nl
www.beerenbouwconsultant.nl
www.bertram.nl
www.binnenstadsperspectief.nl
www.b-k-g.nl
www.boag.nl
www.bouwconnect.nl
www.contentbouwmanagement.nl
www.continu.nl
www.esracon.nl
www.hthomas.nl
www.icc-cement.com
www.johnthomassen.nl
www.process-bbfm.nl
www.rogroep.nl
www.tebodin.com
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ADViesbuReAus hypOthekeN
www.dmm-ch.nl
www.euregio-mr.org
www.qicc.nl
www.salescompanion.nl
www.seecon.nl

ADViesbuReAus peDAgOgiek
www.opvoedingsondersteuning.eu

ADViesbuReAus peRsONeeL
www.bams-feijs.nl
www.compasplus.nl
www.fysioinbedrijf.nl
www.hein-vandeneerenbeemt.nl
www.intermediates.nl
www.matmoonen.nl
www.quantum-leap.nl
www.riekenoomen.nl
www.settllink.nl
www.sisu-advies.nl
www.staffingconsulting.nl
www.tsac.nl

ADViesbuReAus pLANOLOgie
www.buro5.nl
www.green-atelier.com
www.lybrae.nl
www.riks.nl
www.themabv.nl
www.vandewall-planologie.nl

ADViesbuReAus pubLiC ReLAtiONs
www.adrenalinemedia.net
www.annecom.nl
www.case-builders.com
www.crystal-studios.com
www.facetn.nl
www.kunstcommunicatie.nl
www.waarachtig.nl

ADViesbuReAus VeRzekeRiNgeN
www.futurebright.nl

ADVOCAteN eN
ADVOCAteNkANtOReN

www.adelmeijerhoyng.nl
www.advocatenkantoorgijsen.nl
www.advocatenkantoor-maas.nl
www.advocatenkantoorvandenbosch.nl
www.advocatenpraktijkum.nl
www.boelszanders.nl
www.duynstee-advocaten.nl
www.hogervorstwudka.nl
www.ingelse.nl
www.leliveldadvocaten.nl
www.libotteadvocaten.nl
www.moszkowicz.nl

www.muurmansadvocaten.nl
www.paulussen.nl

Pennino Advocaten  043-3566385
www.pennino.nl
www.pfeil-heuts.nl
www.raets.nl

www.scheidingspraktijk.com
Zie advertentie op deze pagina

www.sligchers.nl
www.sprekseladvocaten.nl
www.stassengulikersadvocaten.nl
www.superjacobs.nl
www.tonvanmil.nl
www.tripels.nl
www.vanbergehenegouwen.com
www.vandijkadvocaten.nl
www.wagemansadvocaten.nl
www.wolfsadvocaten.nl

AFsLANkiNstituteN
www.ladyline.com
www.newnrgy.nl
www.owoman.nl
www.shapewell.nl

AFVAL
www.sita.nl

AiRCONDitiONiNg
www.aa-installaties.nl

ALARmiNstALLAties eN
iNbRAAkpReVeNtie

www.epmmaastricht.nl 
www.novisec.nl

ALteRNAtieVe behANDeLWijzeN
eN theRApieeN

www.cre8andmore.nl
www.energetische-geneeswijzen.nl
www.jozien.nl
www.kabbalahandhealing.nl
www.karibuni.nl
www.kies-lilith.nl
www.lenymathiz.nl
www.lightandhealth.nl
www.natuurgeneeskundige-therapie.nl
www.plexusreflex.nl
www.springpilates.nl
www.angstcentrum.be
www.bodymindandsoul.nl
www.hetchakrasteentje.nl
www.inbalans-maastricht.nl
www.levenskrachtcoach.nl
www.natuurrijk.nl

AmusemeNtshALLeN
www.fairplay.nl
www.royalx.nl

ANtiek
www.debovensteplank.nl
www.gezelligouderwets.nl
www.paulbremmers.com
www.tournesolmaastricht.nl
www.vaneyckantiek.nl

ANtiekgROOthANDeL
www.antiekhallenwolters.nl
www.beguinage.nl
www.konradbrouns.com
www.lilien.nl
www.maaslandsantiquariaat.nl
www.zenith.nl

ApOthekeN
www.apotheek-amby.nl
www.apotheekamerica.nl
www.apotheekcaberg.nl
www.apotheekcaberg.nl
www.apotheekgeusgens.nl
www.apotheekheer.nl

www.winckersbouwconsult.nl

ADViesbuReAus COmmuNiCAtie
www.heuvelcommunicatie.nl
www.totalinsight.nl

ADViesbuReAus eCONOmie
www.acquireal.nl
www.addas.nl
www.any-ware.biz
www.awasete.nl
www.delfin-finance.nl
www.efaes.nl
www.etil.nl
www.franchise.nl
www.geerspartners.nl
www.horecaadvies.eu
www.kruiveld.nl
www.owp.nl
www.petermenten.nl

ADViesbuReAus eLektROteChNiek
www.elektronica.knipa.nl
www.kvmc.nl
www.logic-all.com
www.smlichtarchitektuur.nl
www.vui-experts.com

ADViesbuReAus FiNANCieeL
www.bastiaens.com

www.bemerfinancieeladvies.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.bewindvoeringzuid.com
www.buschmanencohen.nl
www.derlois.nl
www.eebgroep.nl
www.finadsmeets.nl
www.financesolutions.nl
www.financeventures.nl
www.finflex.nl
www.hypotheek-planners.nl
www.montesquieu.nl
www.pro-groen.nl
www.tjeublommaert.nl
www.vvaa.nl
www.pckwadraat.nl

ADViesbuReAus gezONDheiDszORg
www.prv-limburg.nl
www.riagg-maastricht.nl
www.ribw.nl
www.spruitje.eu
www.toptreatment.nl
www.verpleegkundigastmacopdnetwerklimburg.nl

ADViesbuReAus hypOthekeN
www.hypotheekvisie.nl

ADViesbuReAus 
iNDustRiëLe VORmgeViNg

www.kunsttour.com
www.mmd.nl
www.ontwerpvermogen.nl
www.splinterindustrialdesign.nl

ADViesbuReAus
iNstALLAtieteChNiek

www.huygen.net
www.12sale.com

"OUDER BEN JE VOOR HET LEVEN...
REGEL HET GOED!!"

Wie nu verstandig keuzes maakt heeft daar straks profijt van.

Bel voor een gratis adviesgesprek 06 24 6767 89
Of mail info@scheidingspraktijk.com

www.scheidingspraktijk.com

De ScheidingsPraktijk helpt u verder!

Mr D. Koeleman
Mr M. H. L. Van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en procureurs

Dorpstraat 92
6227 BP Maastricht - Heer

Tel 043 - 3610738
Fax 043 - 3610738



�

www.apotheeksintpieter.nl
www.apotheek-straver.nl
www.apotheektenhorn.nl
www.apotheekvanthoor.nl
www.avm-centrum.nl
www.centrumapotheekschoepp.nl
www.kringapotheekmalberg.nl
www.lloydsapotheken.nl
www.martens.mediq-apotheek.nl

Mediq Apotheek Mosae Forum 043-3100370
www.mosaeforum.mediq-apotheek.nl
www.nazareth.mediq-apotheek.nl

AppARtemeNteN eN FLAts
www.internationalguesthouse.com

ARbeiDsbemiDDeLiNg
www.hbh-bemiddeling.nl
www.yonder.nl

ARbO-DieNsteN
www.acces.nl
www.arboned.nl
www.encare.nl

ARChieFVeRNietigiNg
www.gulikersraike.nl

ARChiteCteN
www.ama-group.info
www.archilot.com
www.architectenaandemaas.com
www.artesk.nl
www.atelier-plus.nl
www.bartijn.nl
www.boostenrats.nl
www.buro4.nl
www.crealix.nl
www.frenckenscholl.nl
www.gulikers-architecten.nl
www.huiswerkarchitecten.nl
www.humblearchitecten.nl
www.inexarchitecten.nl
www.jocoenen.com
www.jojanssenarchitecten.nl
www.kleeven.com
www.kohlenbovens.nl
www.maurerunited.com
www.mvlprod.nl
www.n-architecten.nl
www.raemaekers-bna.nl
www.rmarchitecten.nl
www.studiorogier.com
www.studiospazio.nl
www.t-architects.nl
www.trans-form.nl
www.vcenk.nl
www.verattest.nl
www.wielaretsarchitects.nl
www.zuidarchitecten.nl
www.zuidwaarts.com

ARtiesteN / gezeLsChAppeN / 
musiCi

www.allsounds.nl
www.andrerieu.nl
www.arkasymfonieorkest.nl
www.ascensionmaastricht.nl
www.batida.nl
www.blazersensembleraak.nl

www.buikdanscentrale.nl
www.capellasintservaas.nl
www.chapeau.nl
www.dewiekerhofzengers.nl
www.djwizard.nl
www.epvweb.nl/encikoor
www.fanfare-sintmartinus.nl
www.fanfarestcornelius.nl
www.feesfebrikdjmichel.nl
www.fg-kiekkast.nl
www.fiestas.nl
www.franksteijns.com
www.harmoniewilhelmina.nl
www.helhoegenzaat.nl

www.hppwolder.nl
www.huubadriaens.nl
www.joie-de-vivre.nl
www.joonksjaan.nl
www.khm1825.nl
www.kinderkopkes.nl
www.latin-music-island.com
www.levonleonard.com
www.lingua-e-musica.nl
www.lso.nl
www.mannenkoor-borgharen.com
www.manolitosdiscoshow.nl
www.movmaastricht.nl
www.msdvletsdance.nl
www.odeon-maastricht.nl
www.operazuid.nl
www.pancratiuskoor.nl
www.patrick-zanger.nl
www.pottemennekes.com
www.rock4.nl
www.ruben-snuf.nl
www.speth.nl
www.swingdesign.nl
www.symfonieorkestavanti.nl
www.vivelevink.nl
www.wiekerfanfare.nl

ARtseN - speCiAListeN: 
ChiRuRgie

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: klinieken

ARtseN - speCiAListeN: 
gyNAeCOLOgie

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: klinieken

ARtseN - speCiAListeN: 
kNO

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: klinieken

ARtseN - speCiAListeN: 
ORthOpeDie

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: klinieken

ARtseN - speCiAListeN: 
pijNbestRijDiNg

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: klinieken

ARtseN - speCiAListeN: 
pLAstisChe ChiRuRgie

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: klinieken

AssessmeNts
www.rightmanagement.nl

AuDiOVisueLe AppARAtuuR
www.dixons.nl
www.edison-av.nl
www.houbenmedia.nl
www.mediaservicemaastricht.nl

AuDiOVisueLe stuDiO’s eN
pRODuCties

www.arloproducties.nl
www.aqp.nl
www.avnf.nl
www.cmcstudio.nl
www.e11.nl
www.ebbersmediaproductions.nl
www.hellenmoes.nl
www.lanteraudio.nl
www.mediacombinatie.nl
www.prikken.com
www.primavideo.nl
www.rogervillevoye.nl
www.t36.nl
www.voyart.com
www.radiotransit.com
www.wulfey.com

AutO-ACCessOiRes
www.frami.com
www.racersedge.nl

www.soeters.com
www.starcoeurope.com

AutObeDRijVeN
Autobedrijf Weerts  043-4094140
www.autobedrijfweerts.nl
www.autobollen.nl
www.autojacob.nl
www.autoserviceusa.nl
www.citroen.nl
www.fineautomobiles.nl
www.imexko.com
www.kessels-automobielen.nl
www.parwiz.nl
www.radrema.nl
www.smeets-opel.nl
www.wealer.nl

AutObeVeiLigiNg
www.soeters.com

AutObekLeDiNg
www.savas.com

AutODeALeRs (peRsONeNWAgeNs)
www.autobiermans.nl
www.biermans-maastricht.nl
www.ford-josbogman.nl
www.hensgens.nl
www.mengelers.nl
www.smeets-mb.nl

AutO-eLektRONiCA
www.soeters.com

AutOmAteRiALeN, 
-geReeDsChAppeN eN -ONDeRDeLeN

www.halfords.nl
www.heuts.nl
www.priemrozenberg.nl
www.tuningshopmaastricht.nl
www.wimkoetsier.com

AutOpOetsbeDRijVeN
www.qtc-team.nl
Zie advertentie op deze pagina
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AutORADiO’s
www.soeters.com
www.thonissen-discount.com

AutOReCLAme
www.polyplex.nl

AutORijsChOLeN
www.ambrupo.nl
www.amct.nl
www.autorijschoolchritramaekers.nl
www.autorijschool-nina.nl
www.autorijschoolrobvogels.nl
www.autorijschoolroyjanssen.nl
www.autorijschoolvero.nl
www.cordewener.nl
www.creemers-belfort.nl

www.edgodding.nl
www.fangio.info
www.fetri.nl

Henk Brauers Autorijschool 043-4092960
www.henkbrauers.nl
www.johanmulkens.nl
www.kruijntjens.nl
www.lablanche.nl
www.niel.nl
www.opdebeke.nl
www.osseforth.nl
www.rijdenmetherman.nl
www.rijopleidingdassen.nl
www.rijschool-aria.nl
www.rijschoolbastiaens.nl
www.rijschool-christoffel.nl
www.rijschool-correct.nl
www.rijschooleddyvonk.nl
www.rijschoolludie.nl

www.rijschoolmathfrijns.nl
www.willyjeurissen.nl

AutORuiteN
www.autoruitdirect.nl
www.autotaalglas.nl
www.carglass.nl

AutOsChADe - heRsteLbeDRijVeN
www.asnmaastricht.nl
www.autoschade-merkelbag.nl
www.care-schadeservice.nl
www.nafzger.eu
www.wellcoll.nl

AutOsLeepbeDRijVeN eN
huLpDieNsteN

www.logicx.nl
www.silverentand.com
www.vandongenbergingbv.nl

AutOsLOpeRijeN eN 
AutODemONtAgebeDRijVeN 

www.frensremmers.nl

AutOVeRhuuR
www.adremlimburg.nl
www.avis.nl

Carrent4you  043-4091170
www.carrent4you.nl
www.europcar.nl
www.feijts.nl
www.petitforestier.fr

bAbyARtikeLeN
www.babyplanet.nl
www.debollebuiken.com

www.grummelke.nl
www.heppieenko.nl
www.liefl ifestyle.nl

bAkkeRijeN
www.bakkerijsouren.nl
www.bisschopsmolen.nl
www.paulissenbakkerijen.nl
www.preuvelimburg.nl

bALLONVAARteN eN -ReCLAme
www.aeroventura.nl
www.deluchtin.nl

bANDeN
www.crijnsbanden.nl
www.kicken.nl
www.kwik-fi t.nl
www.profi letyrecenter.nl
www.vanduurling.nl

bANkeN
www.fghbank.nl
www.fortisbank.nl
www.geartesiabank.nl

Rabobank Maastricht e.o.  043-3281888
www.rabobankmaastricht.nl
www.sns.nl
www.vanlanschot.com 

bANketbAkkeRijeN
www.patisserieleon.nl

beAutyFARms

beD & bReAkFAst
www.allure-maastricht.nl
www.ambyance.nl
www.aqui-maastricht.nl
www.bb-alberti.nl
www.bbkc.nl
www.bedandbreakfastmaastricht.nl
www.kloosterborgharen.nl

www.persempre.nl

www.piekel.nl
www.saintpierre.nl

Vivito  043-3255322
www.vivito-galerie.nl

beDDeN eN mAtRAsseN
www.beterbed.nl
www.bisonslaapstudio.be
www.peterabels.nl
www.waterbeddenspecialist.nl

beDRijFshuisVestiNg

beDRijFskLeDiNg
www.vakkledingceulen.nl

beDRijFsOpLeiDiNgeN
www.ami-consultancy.nl
www.anea.nl
www.ballieux.nl
www.beeldelement.nl
www.brainstudio.nl
www.daenen.nl
www.hefgra-opleidingen.nl
www.ikhaya.nl
www.jackinthegreen.nl
www.johanvanamersfoort.nl
www.kennethsmit.com
www.kpe.nl

www.leeuwenborgh.nl
Zie advertentie rubriek: scholen - (hoger) beroepsonderwijs

www.marjonet.nl
www.nob-opleidingen.nl
www.odyssee.nl
www.omnitalent.nl
www.protrain.nl
www.terzaketrainingen.nl
www.thoelentrainingen.nl
www.truusbreukers.nl
www.yaxkin.nl

beeLDeNDe kuNsteNAARs
www.ankeschaefer.com
www.babettekessels.nl
www.henvermeiren.nl
www.jacquescreusen.nl
www.janheijnen.nl
www.laudydesign.com
www.loesjeislief.nl
www.marcofoto.nl
www.martvangolde.nl
www.mbberg.nl
www.paulodekerken.com
www.paul-tieman.nl
www.stringa.net
www.suzandelfani.com
www.toinedekkers.nl
www.willem-online.com

beLAstiNgADViseuRs
www.aend-maastricht.nl
www.baat.nl
www.dbs-ba.nl
www.gomolka.nl
www.kpmgmeijburg.nl
www.rebastion.com
www.rsm-wmv.nl
www.zemmaer.nl
www.z-r.nl

beLeggiNgeN
www.beusmans.com
www.burymacehuls.nl
www.technicaltrader.nl

beNziNestAtiONs
www.avia.nl
www.bp.com
www.esso.nl
www.shell.nl
www.total.com

bestRAtiNgeN
Coun’s verhuur
Zie advertentie op volgende pagina

betONiNDustRie
www.facadebeton.nl

betONmORteL
www.heidelbergcement.com

betONWAReN - FAbRiekeN
www.cemex.com

beVeiLigiNg
www.intergarde.nl
www.qualityobservation.info

Boek nu jouw rijlessen bij
Rijschool Marcel Mingels!
Adres: Hoogbrugstraat 1
GSM: 06-11381181
Web: www.rijschoolmarcelmingels.nl
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bibLiOthekeN eN LeeszALeN
www.centreceramique.nl

bieRbROuWeRijeN
www.bierbrouwerijdekeyzer.nl
www.mestreechsblont.nl

bieRLeiDiNgReiNigiNg
www.biertappenenzo.nl

bijOuteRieëN
www.click-six.com
www.diora.nl
www.jewels4youmaastricht.nl
www.juwelgallery.nl
www.sjiekdefriemel.com

biNNeNhuisARChiteCtuuR
www.efkay.nl
www.hetdepotmaastricht.nl
www.march.nl
www.seyferth.nl

biOsCOpeN
www.lumiere.nl
www.minervabioscopen.nl

bLOemeN eN pLANteN
www.arteflora.nl
www.bloemensour.nl
www.bloesem.net

www.flowerexpress.nl

www.flowerzandmore.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.frissenpieters.nl

Gerd Verschoor en Bloemen  043-3219487
www.gerdverschoorenbloemen.nl
www.roosbloemen.nl
www.rozengaard.nl
www.sunflower.nl

bLOemeN eN pLANteN -
gROOthANDeL

www.passievoorbloemen.nl

bODemONDeRzOek
www.conexploration.com
www.sialtech.nl

bOekhANDeLs
www.academischeboekhandel.nl
www.boekenplan.nl
www.boekenvoordeel.nl
www.deboekenwurm.info
www.deslegte.com
www.detribune.nl

www.kvrgroep.nl
www.lanouvelvie.nl
www.marres.org
www.selexyz.nl

bONt eN peLteRijeN
www.bontwerker.com

bOuWketeN eN VeRpLAAtsbARe 
beDRijFsRuimteN

www.brouwersgroep.nl

bOuWmAChiNes
www.workx.nl

bOuWmAteRiALeN
www.artmix.nl
www.deboo.nl
www.gravelcotrading.nl
www.hestiamaastricht.nl
www.imabobude.nl
www.johmee.nl
www.opreij.nl

bOWLiNgbANeN
www.bowlingmaastricht.nl

bRANDbeVeiLigiNg
www.b-b-m.nl

bRANDWeeR
www.brandweer-maastricht.com

bROOD eN bANket
www.bakkerbart.nl
www.bakkerijcremedelacreme.nl
www.bakkerijvanweert.nl
www.patdevries.nl
www.patisserievanhavere.nl
www.peterlemmens.nl
www.royale.nl
www.steevens.nl

bROODjeszAkeN
www.2beren.nl
www.bammeke.nl
www.broodjes-wereld.nl
www.bufkes.nl

www.coffeelovers.nl
www.dailybakery.nl
www.dayli.nl
www.hierderhepke.nl

Simply Bread  043-3259929
www.simply-bread.com
www.subwaymaastricht.nl
www.thefoodmaker.nl
www.wittebruudsje.nl

bRuiDskLeDiNg
www.chrandels.com
www.envie.nl
www.poirier.nl

buiteNkeukeNs
www.tuininterieur.be
Zie advertentie rubriek: tuinmeubelen

buiteNsChOOLse OpVANg
www.bso-deboomhut.nl

buizeN
www.znbmaastricht.nl

CADeAuARtikeLeN
www.boerderijke.nl
Zie advertentie rubriek: bloemen en planten

www.flowersandmore.nl
Zie advertentie rubriek: bloemen en planten

www.happygifts.nl

www.limaxglas.nl
Zie advertentie rubriek: galeries

CAFés
www.levirage.nl
www.backstage.nu
www.bookvink.nl
www.cafedebombardon.nl
www.cafedesmeed.nl
www.cafeforum.nl
www.cafesjiek.nl
www.dendolhaart.nl
www.eetcaferilette.nl
www.grandcafetramhalte.nl
www.ipanema.nl
www.naovenant.nl
www.studentencafedebeurs.nl
www.trefpunt-itteren.nl
www.aumoutonblanc.nl
www.barrock.nl
www.barsserie.com
www.cafe-cest-la-vie.nl
www.cafecliniq.com
www.cafedartagnan.nl
www.cafedebelsj.com
www.cafedejokers.nl

www.cafedetweeheeren.nl
www.cafeduke.ca.funpic.de
www.cafe-falstaff.com
www.cafemavansloun.nl
www.cafemetro.nl
www.cafeprintemps.nl
www.caferozenhoedje.nl
www.cafeshamrock.nl
www.cafevanbommel.nl
www.cafezondag.nl
www.celebrationcafe.nl
www.chicsat.nl
www.deblindgenger.nl
www.decomedie.nl
www.deuni.nl
www.dikkedragonder.nl
www.dinos-momus.eu
www.edds-café.nl
www.fmkaffee.nl
www.grandcafe043.nl
www.iens.nl
www.indebastion.nl
www.ingel.nl
www.jenze.nl
www.johnmullins.nl
www.joiedevivre.nl
www.jourdefete.nl
www.kaffeepriem.nl
www.knijnspiep.nl
www.kolke.nl
www.lacloche.com
www.lanteern.nl
www.lhirondelle.nl
www.mallebabbemaastricht.nl
www.metamorfoos.nl
www.minckelers.nl
www.nieuwbruin.nl

Tongerseweg 390 • 6215 AD Maastricht
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www.perroen.nl
www.pluke.nl
www.pothuiske.nl
www.pruuske.nl
www.servaascafe.nl
www.studentencafeoase.nl
www.takeonebiercafe.nl
www.tennekan.nl
www.totaaluitjekubus.nl
www.vogelstruys.nl
www.vrijthof9.nl

CAFetARiA’s
www.lieuwke.nl

CALLCeNteR seRViCes
www.spangenberggroep.nl
www.twenty4help.nl

CAteRiNgseRViCe
www.adventurecook.nl
www.alabouche.nl
www.alliance.nl
www.cateringmaastricht.nl
www.cateringservicegelissen.nl
www.cremerbach.com
www.finbec.nl

www.hierderhepke.nl
www.klapperboom.nl
www.kostelik-ete.nl
www.lacoquerie.net
www.preuvincie.nl
www.saveurs.nl
www.starfishcatering.eu
www.traiteurhetdemertje.nl
www.traiteurlaeremans.nl

CD’s, DVD’s eN pLAteN
www.freerecordshop.nl
www.vanleest.nl

CemeNt - FAbRiekeN eN 
gROOthANDeL

www.enci.nl

CeNtRALe VeRWARmiNg -
FAbRiekeN eN gROOthANDeL

www.dumoulin.nl
www.aa-installaties.nl
www.gasrentlimburg.nl
www.gaswachtmaastricht.nl
www.thissen.nl

ChALetbOuW
www.ab-chaletbouw.nl

ChAuFFeuRsDieNsteN
www.flexdrive.nl
www.voorkomenisbeterdangenezen.nl

ChemisChe iNDustRie
www.anderol.com
www.colour.matthey.com
www.metalschemicalsgroup.com
www.wwv.de

ChOCOLAteRieëN
www.chocolatecompany.nl
www.chocolaterie-boulanger-maastricht.nl
www.kk-chocolaterie.nl
www.olivierbonbons.nl

COAChiNg
www.akkefietje.com
www.anneaux.nl
www.attitudes.nl
www.benoithameleers.nl
www.bewustlevencoaching.nl
www.bgmatch.nl
www.coachenco.org

www.coachingmaastricht.nl
www.coachingmetkarakter.nl
www.eagleview.nl

www.feelgoodcoaching.nl
www.fmcoaching.nl
www.goed-georganiseerd.nl
www.life-eventcoaching.com
www.mirrorcounseling.nl
www.movere-coaching.nl
www.personalcoach4u.nl
www.pluijmaekerspartners.nl
www.robhoogsteder.eu
www.ruimtedoorrustema.nl
www.senden-scape.nl
www.social-art.nl
www.ultrasoundconsultancy.com
www.yentlecoaching.nl

COAtiNg
www.straalbedrijf.nl

COmputeRbeNODigDheDeN
www.aciadam.nl
www.artikona.nl
www.cybermindnl.com
www.edupaper.nl
www.inkstation.nl
www.piecaas.com
www.ppmsupplies.nl
www.tintenstation.nl

COmputeROpLeiDiNgeN
www.e3.nl
www.edpc.nl

COmputeRs
www.compu-team.nl
www.computerplustrading.com
www.deknijf.com
www.dixons.nl
www.dtem.nl
www.elcomcomputers.nl
www.exxellland.nl
www.fixxcomp.nl
www.hamersit.nl
www.ivizi.nl
www.jh-computers.nl
www.kostons-it.nl
www.log-on.nl
www.macz.nl
www.mycom.nl
www.pch1.nl
www.thecomputercompany.nl

COmputeRseRViCebuReAus
www.computerservicemaastricht.nl
www.computerservices-limburg.nl
www.crosshatch-it.nl
www.digisis.nl
www.fitacs.nl
www.hermkens-ict.nl
www.hjacomputers.nl
www.jd-pc.nl
www.launchit.nl
www.mb-digitalisering-limburg.com
www.nlcom.nl
www.paradigit.nl
www.pisoft.nl
www.proxility.net
www.xervit.com

CONFLiCtbemiDDeLiNg
www.bouwconflict.nl
www.levyconsult.nl
www.mj-mediation.nl
www.viairo.nl

CONgResseN  - ORgANisAtie eN 
VeRzORgiNg

www.wasogbal2011.nl
www.assemblee.nl
www.conferenceagency.com
www.maastrichtcongresbureau.nl
www.topevent.nl

CONstRuCtieWeRkeN
www.frijnsindustrialgroup.com

www.wishauptbv.nl

CONtACtLeNzeN
www.eyecareforyou.nl

CONtAiNeRs
www.otto-environment.com

COsmetiCA - FAbRiekeN 
eN gROOthANDeL

www.beautyservice.com
www.feelingoodcosmetics.com
www.ohcream.com

COsmetisChe ChiRuRgie
www.clinethique.com
www.kolbachkliniek.nl
www.lipocentrum.nl

CuRsusseN
www.a-table.nl
www.ehbohardy.nl
www.epimedium.nl
www.jekerstudio.com

www.kapperscollege.nl
Zie advertentie rubriek: scholen - (hoger)beroepsonderwijs

Kumulus - centrum voor kunsteducatie
043-3505669 www.kumulus.nl

www.leeuwenborgh.nl
Zie advertentie rubriek: scholen - (hoger)beroepsonderwijs

www.piekel.nl
www.vakschoolvoormode.nl

Visagie Opleiding PVO 043-3615745
www.visagieopleiding.com

CV iNstALLAtie eN ONDeRhOuD
Eco-Ge-Tech Services 043-4072662
www.ecogetechnics.nl

DAg- eN NieuWsbLADeN
www.limburger.nl

DAkbeDekkiNgeN
www.john-hendrikx.nl
www.schiebroek.nl
www.tonigold.nl

DAkbeDekkiNgeN
www.aerts-zn.nl

DAkkApeLLeN
www.kooistradakwerken.nl

DAkWeRkeN
www.bergenhuizendakwerken.nl
www.kooistradakwerken.nl

DAmeskLeDiNg
www.ajoumode.nl
www.bandolera.com
www.be-one.nl
www.caprice-maastricht.com
www.carolinebiss.be
www.corakemperman.nl
www.dejoffers.nl
www.diadue.nl
www.didi.nl
www.different-maastricht.com
www.edgarvos.nl
www.expresso.nl
www.gadetmode.nl
www.gigue.com
www.jaspersmode.nl 
www.kikiniesten.nl
www.kriswolf.nl
www.laligna.nl
www.lemarais.nl
www.mandarinmint.com
www.maxmaastricht.nl
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www.missetam.nl
www.modaetcetera.nl
www.modshopmaastricht.nl
www.msmode.com
www.natan.be
www.noanoa.com

www.persempre.nl
www.picobello-mode.nl
www.promiss.nl
www.pulls.nl
www.purdey.nl
www.sps-superstar.nl
www.trivaldi.nl
www.vanilia.nl
www.veromoda.nl
www.witteveen-mode.nl

DANsbeNODigDheDeN
www.dansschoenen.org
www.mipasion.nl

DANssChOLeN
www.beatsandbars.nl
www.bellydancesalome.com
www.bernaards.net
www.buikdanscentrale.nl
www.gregsmith.nl
www.tangomaastricht.nl
www.tridance.nl

DAtACOmmuNiCAtie
www.vdv-datacommunicatie.nl

DeCORAtie
www.gielen-sfeerinterieur.com
Zie advertentie rubriek: meubelen - koloniale

DeLiCAtesseN
www.adriaandesmaakmaker.nl
www.casadelicata.nl
www.dima-oliva.nl
www.florop.com
www.rommedoeke.nl
www.sjiekkookpunt.nl

DetACheRiNgsbuReAus
www.gecon-deta.com
www.maandag.nl
www.staffable.com
www.yacht.nl

DeuRWAARDeRs
www.adactio.net
www.battacs.nl
www.dwkbeurskens.nl
www.gdwhaenen.nl
www.sinkiewicz.nl

DiepVRiespRODuCteN -
FAbRiekeN eN gROOthANDeL

www.tuscho.nl

DieReNARtseN eN -kLiNiekeN
www.dierenkliniekkusters.nl

DieReNAsieLeN
www.dierenasiels.com

DieReNbeNODigDheDeN
eN -VeRkOOp

www.jopet.nl

Kat- en Kadowinkel “De gelaarsde kat
043-3212119  www.kattenkado.nl
www.petsfamily.nl
www.petsplace.nl
www.radarcou.nl
www.zaadhandelnijssen.nl

DieReNpeNsiONs
www.dierenpensionbeatrixhaven.nl

DieReNspeCiAALzAkeN
www.dobey.nl
www.faunalandmaastricht.nl
www.tropicalfishshopneon.nl

DieReNVOeDeR - FAbRiekeN
Super Vleeshal Hendrickx  +32 89 713568
www.supervleeshalhendrickx.be

DiëtisteN
www.groenekruisdomicura.nl
www.vitalitybalance.be

DOe-het-zeLFARtikeLeN
eN -mAteRiALeN

www.formido.nl
www.gamma.com
www.hubopeeters.nl
www.praxis.nl

DRANkeN - FAbRiekeN
eN gROOthANDeL

www.bessems-drankenhandel.nl
Zie advertentie rubriek: partyservice

www.demaastrichtsewijnkoperij.nl
www.koekkelkoren.nl
www.rudolph.cc
www.tuttovino.nl
www.vinarium.nl

DRiVe-iN-shOWs
www.amigodiscoshow.nl
www.apollodiscoshow.nl
www.asound.nl
www.discotropical.nl
www.djmarvin.nl
www.mauriceproductions.nl
www.mpsmusic.nl

DROgisteRijeN
www.da.nl
www.etos.nl
www.kruidvat.nl

DRukkeRijeN
www.cortjensdc.nl
www.datawyse.nl
www.drukkerijdeheeg.nl
www.everaers.nl
www.fotoprintrepro.nl
www.houxdigiprint.nl
www.keron.nl
www.kopieerder.nl
www.meestersmedia.com
www.multicopy.nl
www.to-offset.nl
www.wesly.net
www.xs4all.nl/~wijndruk/

Dtp
www.grafiek.biz

eChtsCheiDiNgsbemiDDeLiNg

eDeL-, hALFeDeL- eN sieRsteNeN 
www.thecrystalspirit.com

eDeLsmeDeN
www.merleanderson.nl

eetCAFes
www.coffeelovers.nl

De Kwizzenjer  043-4084314
www.dekwizzenjer.nl

www.eetcafeceramique.nl
www.eetcafedepreuverij.nl
www.kokerel.nl
www.biejose.nl
www.britannique.nl
www.eetcafe1900.nl
www.quasimolo.nl

eLektRONiCA - ONDeRDeLeN
www.grootaers.nl
www.lichtstroom.nl

eLektRONiCA - ONtWikkeLiNg
eN gROOthANDeL

www.nordson.nl
www.technischeunie.com

eLektROteChNisChe AppARAtuuR 
- FAbRiekeN eN gROOthANDeL

www.eselektro.nl
www.sark.nl

eLektROteChNisChe AppARAtuuR 
eN ONDeRDeLeN

www.maxwell.nl
www.elmo-lejeune.nl

eLektROteChNisChe 
iNstALLAtiebuReAus

www.dassen-eurostroom.nl

Electro Duijckers  043-3652210
www.duyckers.nl
www.jjsystems.nl
www.le-jeune.nl

Lenaers BV  043-4584602
www.lenaersinstallatie.nl
www.maintainelektro.nl
www.miac-electro.nl
www.spie.com
www.tech2care.nl
www.vormlicht.com

eNeRgiebeDRijVeN
www.essent.nl

eNeRgiebespARiNg
www.brandstofbewust.nl
www.ecoview.nl

I-Natural Energy  06-50507829
www.i-naturalenergy.com

eRgOtheRApeuteN
www.ergotherapiepraktijk.nl

etALAgeVeRzORgiNg 
eN -mAteRiALeN

www.edispro.nl

eVeNemeNteNVeRzORgiNg
www.2tact.nl
www.ap-artevents.nl
www.artspectrum.info
www.creativeeventsmaastricht.nl
www.dcievents.com
www.delfair.nl
www.ebmevents.com
www.facilitas-sport.nl
www.framipress.com
www.funandfear.nl
www.georganiseerd.com
www.libema.nl
www.maastrichtevents.nl
www.mi-music.nl
www.mosamevents.nl
www.pro-event-maastricht.nl
www.rsentertainment.eu
www.shc-music.nl
www.show-events.nl
www.softensound.nl
www.toutdekat.nl

www.scheidingspraktijk.com
Zie advertentie rubriek: advocaten
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www.treat.nl
www.tr-support.nl
www.tuurandmore.com
www.vbevents.nl
www.xelat.nl

FACiLitAiRe DieNstVeRLeNiNg
www.loontjens.nl

FeestARtikeLeN
www.hoenjetpartytime.eu

FeestzALeN
www.treech42.nl

FietseN eN bROmFietseN
www.aondestasie.nl
www.courtensbikesports.nl
www.cyclingevers.nl
www.debeente.nl
www.gadet.nl
www.kelly-bikes.nl
www.marcoswielershop.nl
www.scootershopmaastricht.nl
www.tweewielerserviceverhulst.nl
www.walstock.nl

FiLmstuDiO’s eN -pRODuCtie
www.glasbakproducties.nl

FiNANCieRiNgeN
www.cofinan.nl

FitNessCeNtRA
www.bodyvisionmaastricht.nl
www.citygymmaastricht.nl
www.healthcenter.nl
www.healthclubmaastricht.nl
www.heerderrein.com
www.ilfiorehealthcenters.eu
www.maastrichtathleticclub.nl
www.palaestra.nl
www.sportdomein-maastricht.nl
www.sportstudiosilver.nl
www.thepilatescenter.nl
www.topfit-fitness.nl
www.topvorm-maastricht.nl
www.zendensports.nl

FOLies
www.polyplex.nl

FOtOgRAFie (ReCLAme eN mODe)
www.degro-fotografie.nl
www.fotocrombach.nl
www.kennethtan.nl
www.koendenos.blogspot.com
www.mullenberg.nl
www.racing-pictures.com
www.turnpike.nl

FOtOgRAFie (teChNisChe eN
iNDustRieLe)

www.fkfotografie.nl
www.gbalversfotograaf.nl
www.philipdriessen.com

FOtOpeRsbuReAus
www.mellaart.nl

FOtORepORtAges
www.alfmertens.nl
www.bertjanssenfotografie.nl
www.chriskeulen.com
www.eefbongersfotograaf.nl
www.focuss22.nl
www.fotobrigitte.nl
www.foto-eijkenboom.tk
www.fotoluchommes.nl
www.fransboschvakfotografie.nl
www.jefoto.net
www.jeval.nl
www.jonathanvos.com
www.mafom-art.nl
www.robvanhoorn.nl

FOtOstuDiO’s
www.aartdebakker.com
www.contrastique.com
www.crosslights.nl
www.defotostudio.nl
www.fotostudiowyck.nl
www.jefvonberg.nl
www.johnlambrichts.nl
www.mauricebastings.com
www.simonpugh.com
www.studiohp.nl
www.studiopress.nl
www.tbfotografia.nl

FOtOzAkeN
www.fotorembrandt.nl
www.grausonline.nl
www.fotoarticamaastricht.nl
www.fotoeninkshophenri.nl

FOuRNituReN - FAbRiekeN eN 
gROOthANDeL

www.goldmann-garens.nl

FysiOtheRApeuteN
www.fysiosalden.nl
www.fysiotherapiebronzwaer.nl

Fysiotherapie Céramique  043-3510501
www.fysiotherapieceramique.nl
www.fysiotherapiemaastricht.nl
www.fysiotherapiepraktijk-meerssenerweg.nl
www.fysiotraining.net
www.gorissenzorg.nl
www.jaspars.com
www.joslodewick.nl
www.mariekealbert-calon.nl
www.medifitmaastricht.nl
www.rgfmaasvallei.nl
www.tca-maastricht.nl

gALeRies
www.amarna.nl
www.collinvandersluijs.com
www.come.to/ekegardh
www.editions-showroom.com
www.emailkunst.nl
www.escale-noire.com
www.galerie-geja.nl
www.galeriestevens.nl
www.galerietrace.nl
www.galeriewansink.nl
www.galeriewolfs.nl
www.gallerybell-arte.com
www.huubhannengalerie.nl
www.imaginemaastricht.nl
www.kunsthandelgalerie.com

www.kunsthuis-theohubens.nl
www.limaxglas.nl
www.mariaes.nl
www.maschasijen.nl
www.mourmansgroep.nl
www.olvrouwgalerie.nl
www.postgarcia.nl
www.robvanrijn.nl
www.schuwirthenvannoorden.nl

www.whiterouge.nl

gAmeshOps
www.thegamestore.nl

gARAgeDeuReN
Dupont Garagepoorten  043-3614153
www.dupontpoorten.be

gARAges
www.garage-jemu.nl
www.garagepaulkuijpers.nl
www.garage-renato.nl
www.garagerompelberg.nl
www.garageschrijnemakers.nl
www.garagevandenboorn.nl
www.garagevanhees.nl
www.regieautos.nl

gehANDiCApteN-huLpmiDDeLeN
www.sensis.nl

gehANDiCApteNiNFORmAtie
www.fokuswonen.nl

geLegeNheiDskLeDiNg
www.suitableshop.nl

geLuiDsiNstALLAties - VeRhuuR
www.lightloveaudio.com
www.peternotermansmusicsupport.nl

geLuiDsOpNAmestuDiO’s
www.ltrecording.nl

gemeeNteLijkeN eN 
gemeeNteLijke iNsteLLiNgeN

www.maastricht.nl

geReeDsChAppeN - FAbRiekeN
eN gROOthANDeL

www.drillmasters.nl
www.enckevort.com

gesCheNkARtikeLeN
www.2-style.nl
www.beeldvanbali.nl
www.casaportucale.nl
www.dekiekoet.nl
www.dewinkelvannijntje.nl
www.expo.nl
www.funnydeco.nl
www.haddocks.nl
www.hethemelschgeschenkenhuis.nl

Kat- en Kadowinkel “De gelaarsde kat
043-3212119  www.kattenkado.nl
www.koffieenkado.nl
www.la-bergerie.nl/atelierbokkesprunk
www.lespapiersdumonde.nl
www.oilvinegar.com
www.swarovski.com
www.twinkeldekadowinkel.nl
www.xenos.nl

gesCheNkARtikeLeN -
gROOthANDeL

www.dnmasianimport.com

geVeLReiNigiNg- eN ONDeRhOuD
www.gevelreinigingmaastricht.nl
www.gwrn.nl

Verhuur en verkoop van geboorte-,
feest- en jubileumborden.

Laat uw eigen ontwerp maken...

Email: m8foru@home.nl
Website: www.m8foru.nl

KvK: 14101074

M8forU
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gezONDheiDsCeNtRA
www.androsmannenkliniek.nl
www.cigmtr.nl
www.gcminerva.nl
www.gm-gezondheidsmanagement.nl
www.topbalancemaastricht.nl
www.travelclinicmaastricht.nl

Vrouwengezondheidscentrum Maastricht
043-3252319 www.vrouwengezondheidscentrum.nu

gLAs
www.aartsglas.nl
www.hacoglas.nl
www.trichtglas.nl

gLAs - FAbRiekeN eN gROOthANDeL
www.bsnglasspack.com
www.glashandelcuypers.nl
www.pilkington.com
www.robfelixglas.nl
www.gsbv.nl
www.randwyck.nl

gLAsDeCORAtie
www.limaxglas.nl
Zie advertentie rubriek: galeries

gLAsiNDustRieëN
www.gmc-nl.com

gLAzeNWAsseRijeN
www.vanijzerenbv.nl
Zie advertentie rubriek: schoonmaakbedrijven

www.boyswindowcleaning.nl

gOLFbANeN
www.golfclubmaastricht.nl

gORDijNeN
www.beksinterieur.nl
Zie advertentie rubriek: woninginrichting

www.gorissensfeervolwonen.nl
Zie advertentie rubriek: woninginrichting

Iskander Maastricht  043-3257883
www.iskandermaastricht.nl

gRAFisCh ONtWeRpeRs
www.artapartmaastricht.nl
www.beeldkrachtzuid.nl
www.bluetone.nl
www.fdrie.nl
www.fineartgraphics.eu
www.formedia.nl
www.graatsma.nl
www.groenergras.com
www.hettycreemers.nl
www.ideebv.com
www.iocommunicatie.nl
www.libelius.com
www.meervandatmoois.nl
www.obidesign.nl
www.per-form.nl
www.pronkstijl.nl
www.rectoverso.nl
www.rietdewit.nl
www.rosaforma.nl
www.ruudroevros.nl
www.starkimaging.nl
www.stormhand.com
www.studiopxl.nl
www.sylviavankessel.nl

Tac’tik bv  043-8501489
www.tac-tik.nl

www.vinagaphica.com
www.w-g-v.net
www.zuiderlicht.nl

gRAFisChe beDRijVeN
www.place-add.nl

gRAFmONumeNteN
www.grafmonument.nl

www.grafmonumenten.tk
Zie advertentie op deze pagina

gRANiet-, gRANitO- 
eN teRRAzzOWeRkeN

www.quint-rongen.nl

gRAVeeRbeDRijVeN
www.laser-works.nl

gROeNteN eN FRuit
www.greenshopmaastricht.nl
www.gsfruittrade.com

gRONDWeRkeN
www.gorissenbv.nl
www.janssen-grondverzet.nl
www.vaessen-maastricht.nl
www.vankaathoven.nl

hAARDeN eN kACheLs
www.cooling-heating.nl

hAARWeRkeN
www.heerings.nu

hANDWeRk- eN hObby ARtikeLeN
www.hobbyconcurrent.nl
www.morag.nl
www.trudiekreatief.nl
www.panhuis-mstr.nl
www.pipoos.nl

hANg- eN sLuitWeRk - FAbRiekeN 
eN gROOthANDeL

www.syntec.nl

hAptOtheRApeuteN
www.effeta.com

hARDVeRChROmeN
www.chromin.nl
www.lemmenschroom.nl

heNgeLspORtARtikeLeN
www.hengelsport-maastricht.nl

heReNkLeDiNg
www.bizarre.nl

www.dejongens13.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.herenmode-vovw.nl
www.highandmighty.co.uk
www.isola-maastricht.nl
www.jackjones.com
www.leonsalet.com
www.maisonlouis.nl
www.mcgregor-fashion.com
www.newhampshiremaastricht.nl

www.ottokern.nl
www.out-fitz.nl
www.pieterwalters.nl
www.pl-line.com
www.setpoint.nl
www.sleebe.nl
www.soc13ty.com
www.tartanshop.nl
www.we.nl

hijsWeRktuigeN
www.hiltonengineering.nl
www.lkoreman.nl

hOeFsmeDeRijeN
Frans Reijnen Hoefsmederij  06-27349540
www.smedereijnen.nl

hOmeOpAthie
www.alternatiefgenezen.nl
www.peterguinee.nl
www.quodnatura.info

hONDeN- eN kAtteNtRimsALONs
www.doggydogtrimsalon.nl
www.hondenkwaffeur.nl

www.jolandastrimshop.nl

Irene hondenkapsalon  043-4093207
www.trimsalonirene.nl
www.zadkins.com

hONDeNsChOLeN
www.abclinic.nl
www.agilitymaastricht.nl
www.didogs.nl
www.vdhdemaasvallei.nl

hOORtOesteLLeN
www.hoorklinieklimburg.nl
www.horen.nl
www.schoonenberg.nl
www.streukens.nl

hOReCAbeNODigDheDeN
www.sligro.nl
www.teho.nl
www.vhcrooswinkel.com

hOReCA-iNRiChtiNgeN eN 
-uitRustiNgeN

www.dgthoreca.nl
www.gorissenbedrijfskeukens.nl

www.tuininterieur.be
Zie advertentie rubriek: tuinmeubelen

Maastrichtersteenweg 176 b2
3770 Vroenhoven [Riemst]

tel/fax 0032 [0] 12 394 098
www.grafmonumenten.tk

A.H.Vleeshuis 36 • MAASTRICHT
David Mayer

D
e

jongens
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hORLOges eN kLOkkeN -
RepARAtie eN ONDeRhOuD

www.scorpione.nl

hOteLReseRVeRiNg
www.maastrichtreservations.com

hOteLs
www.amrath.nl
www.aparthotelrandwyck.nl
www.applepark.nl
www.auquartier.nl
www.bastionhotels.nl
www.beaumont.nl
www.bigarre.nl
www.botelmaastricht.nl
www.chambre-rekko.nl
www.charmes.nl
www.chateauhotels.nl
www.crowneplazamaastricht.com
www.derlon.com

Eden Design Hotel Maastricht  043-3282525
www.edenhotelgroup.com
www.hotelbotticelli.com
www.hoteldelabourse.nl
www.hoteldis.nl
www.hoteliban.nl
www.hotellacolombe.nl
www.hotelleroi.nl
www.hotelmabi.nl
www.hotel-orangerie.nl
www.hotelpastis.nl
www.hotelsansa.com
www.hotelvandervalkmaastricht.nl
www.indenhoof.nl
www.kasteeldehoogenweerth.nl
www.la-bergere.com
www.leguide.nl

www.maastrichthotel.com
www.matuchi.eu
www.nh-hotels.com
www.novotel.com
www.pauwenhof.nl

Slot Pietersheim  +32 89 739393
www.pietersheim.com
www.porteparadis.nl
www.poshoorn.nl
www.st-martenslane.com
www.vaeshartelt.nl

hOutgROOthANDeL
www.hhdemaas.nl
www.jongeneel.nl

hOVeNieRsbeDRijVeN
www.ederveen-hoveniers.com
www.gcbiesland.nl

www.guywolfs.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.hoveniersbedrijfsour.nl

www.landgoedhoveniers.nl

huiDVeRzORgiNgsARtikeLeN
www.lifestylebreust.nl
www.lush.nl
www.soapstory.nl
www.thebodyshop.com
www.vavin.nl

huishOuDeLijke AppARAteN - 
ONDeRDeLeN

www.handyman.nl

huishOuDeLijke AppARAteN eN 
ARtikeLeN

www.aquanova.com
www.europart.nl
www.ittala.com
www.julienne.nl
www.kijkshop.nl

huLpVeRLeNiNg (sOCiAAL)
www.bjzlimburg.nl
www.legerdesheils.nl

hypOthekeN
www.delimburghypotheek.nl

www.hypotheker.nl
www.robhaesenhypotheken.nl

ijssALONs
www.australianhomemade.com
www.ijssalon-dewilg.nl
www.venezia-maastricht.nl

ijzeRWAReN
www.bude.com

iLLustRAtORs
www.marcojeurissen.nl
www.marijkeduffhauss.nl
www.medical-art.nl
www.paulkusters.nl
www.rubenoppenheimer.com
www.teeka.nl

impORt eN expORt
www.ajcfood.com
www.darex.nl
www.geobas.eu
www.romycompany.com

iNgeNieuRsbuReAus
www.adviesbureau-brekelmans.nl
www.arcadis.nl
www.chri.nl
www.deerns.nl
www.dgmr.nl
www.fonsgulikers.nl
www.grontmij.nl
www.h-a-s.nl
www.ingenieurshuis-schijns.com
www.royalhaskoning.com
www.volantis.nl
www.werfnass.nl
www.witteveenbos.nl
www.wri-bv.nl

iNstALLAtieteChNiek
www.laeven.net

iNteRieuR
Cobalt Interior B.V.  043 327 0571
www.cobaltinterior.nl

iNteRieuRARChiteCteN
www.gayjongen.nl
www.lendfers-id.nl
www.sturb.nl

iNteRieuRbOuW
www.atelier4d.nl

Huntjens Interieurbouw  043-4584717
www.huntjensinterieur.nl
www.id3dienstverlening.nl
www.slangeninterieurbouw.nl
www.vanveeninterieurs.nl

www.vazo-maastricht.nl
www.ws-interieurs.nl

iNteRieuRONtWeRpeRs
www.alexanderbaumann.nl
www.caprinjo.com
www.inmagination.com
www.janeworthington.com
www.jokedegroot.nl
www.novalin.org
www.odeinterieur.nl
www.renejanssen.com
www.studiovoila.nl
www.windsister.net
www.zerogdesign.com

iNteRNetDieNsteN
www.2provide.nl
www.atopia.nl
www.balliel.com
www.bastings.info
www.dieleman.nl
www.easylink.nl
www.etoolmedia.nl
www.hostingfun.nl
www.interaktivity.com
www.isb.nl
www.mistermail.nl
www.netconnex.nl
www.nfg.nl
www.solide-ict.nl
www.visei.nl

isOLAtieWeRkeN
www.acoustics.nl

jAChteN - sChiLDeRWeRkeN eN 
ONDeRhOuD

www.jachtservicelimburg.com

jAChthAVeNs - jAChtWeRVeN
www.pietersplas.nl
www.tbassin.nl

www.lin.nl
Zie advertentie binnenpagina’s omslag

www.guywolfs.nl

Hoveniersbedrijf
Moderne
tuinarchitectuur
met een ”bite”

Zoerbeemden 21
6245 LR EIJSDEN
043-409 21 61

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Tuinonderhoud

774261 IH

www.hwj-notarissen.nl
Zie advertentie op achterpagina

www.lin.nl
Zie advertentie binnenpagina’s omslag
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jOuRNAListeN
www.ruudfoppen.nl

jOuRNAListeN - FReeLANCe

juRiDisChe ADViseuRs
www.aspacoolen.nl
www.debasgroep.nl
www.hh-adviseurs.nl
www.jar-maastricht.nl
www.juristiek.nl
www.jurofoon.nl
www.koendersjuridischadviesbureau.nl
www.kordaad.nl
www.ramaekersadvies.nl
www.reggers.nl
www.scheidingsplanner.nl
www.vangemertjuristen.nl
www.voornenpartnersjuristen.nl
www.wzi-art.nl

juWeLeN - gROOthANDeL
www.frantzen.nl

juWeLieRs
www.alexanian.nl
www.brocantique-watches.com
www.delmaresieraden.nl
www.filipucci.nl
www.goudsmid.com
www.juwelenfranken.eu
www.juwelierburger.com
www.leonmartens.com
www.monfrance.nl
www.naebersjuwelier.nl
www.siebeljuweliers.nl
www.steinermaastricht.nl
www.thepepsite.com
www.willyvossen.nl
www.yangtze-web-log.nl

kAmeRs VAN kOOphANDeL
www.kvk.nl

kAmpeeR- eN OutDOORARtikeLeN
www.aktietent.nl
www.bever.nl
www.demmeniesport.com
www.wandelpadmaastricht.nl

kANtOOR- eN beDRijFsmeubeLeN
www.ahrend.nl

kANtOOR- eN 
seCRetARiAAtsseRVCie

www.tsl-office.nl
www.bd-admin.nl

kANtOORbeNODigDheDeN
www.xdhlshop.nl

kANtOORbeNODigDheDeN -
FAbRiekeN eN gROOthANDeL

www.officecentre.nl

kAppeRs
www.antoine.nl
www.artistiek.nl
www.coiffeurphilippe.nl
www.coiffuresmaud.nl
www.craft.nl
www.dehaarfluisteraar.nl
www.dordankappers.nl

www.groenekruisservice.nl
www.hairbyjames.nl
www.hairspecialist.nl
www.hairstylinglou.nl
www.hairvisit.nl
www.hannan.nl
www.heeringshaarwerken.nl
www.intercoiffurepierre.nl
www.jefverheijde.nl
www.kapsalonaarts-hogenboom.n
www.kapsalonelise.nl
www.kapsalon-krolke.nl
www.kapzonesmaastricht.nl
www.kinki.nl
www.knipstudiodekommel.nl
www.kopzorg.nl
www.mamabeeafroshop.nl
www.mimikappers.nl
www.piekfijn-kappers.nl
www.reflexkappers.nl
www.singelkappers.nl

Vague Coiffure  043-3257562
www.vague.nl
www.wijnhovencoiffeurs.nl

kAppeRsbeNODigDheDeN
www.4alterna.com
www.florale.nl

kegeLbANeN
www.kegelenmaastricht.nl

keukeNiNbOuWAppARAtuuR
www.studiowyck.nl
Zie advertentie rubriek:keukens

keukeNs
www.dekeukenstudio.nl
Zie advertentie op deze pagina

Huntjens Interieurbouw  043-4584717
www.huntjensinterieur.nl
www.keukenontwerpburoantoineliesens.nl
www.maastrichtmagermans.bulthaup.nl
www.remalux.nl

www.studiowyck.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.thewi.nl
www.willems-en-smeets-keukens.nl

keukeNspeCiAALzAkeN
Keukenontwerpers Maastricht  043-3638693
www.keukenontwerpers-maastricht.nl

www.studio-wyck.nl
Zie advertentie rubriek: keukens

kiNDeRACtiViteiteN
www.lindefeestjes.nl

kiNDeRkLeDiNg
www.chiqui.nl
www.secondhand4all.nl

kiNDeROpVANg- eN DAgVeRbLijVeN
www.kdv-pinokkio.nl
www.hetzonnetje.org
www.hummelke.eu
www.kate-en-harry.nl/daalhof
www.kinderdagverblijfdekresj.nl
www.kinop.nl
www.kleinduimpje.net
www.mik-online.nl
www.noachkinderdagverblijven.nl
www.viaviela.nl/maastricht

kLeDiNg
www.america-today.com
www.babashop.nl
www.baboesj.nl
www.buns.nl
www.cena.nl
www.charles-voegele.nl
www.chasin.com
www.coolcat.nl
www.d-e-p-t.com
www.domoshirts.nl
www.eshop.mexx.com
www.esprit.nl
www.fivepocket.nl
www.geddesandgillmore.nl
www.georgette.nl
www.goudennaald.com
www.hm.com
www.hout-brox.nl
www.imagomode.nl
www.janfre.nl
www.jolifashion.nl
www.lapassionara.com
www.laurierbome.nl
www.magicwardrobe.nl
www.marc-o-polo.nl
www.menatwork.eu
www.newyorker.de
www.oilily-world.com
www.open32.nl
www.punkfactory.nl
www.replaystore.nl
www.riverwoods.net
www.scapa.nl
www.score.nl
www.silvercreek.nl
www.sissyboy.nl
www.skillzz.nl
www.stash.nu
www.stefanel.it
www.steps.nl
www.suitsupply.nl
www.thesting.nl
www.touch-pro.com
www.traderspopgallery.nl
www.unjourailleurs.nl
www.wienerfashion.nl
www.zara.com
www.zilch.nl

Terra Cottaplein 2� T 0�� - ��� �� 02
�21� BJ Maastricht F 0�� - ��� �� 02
Voor vragen e-mail: info@dekeukenstudio.nl
www.dekeukenstudio.nl



jaargang 2009/2010 I editie Maastricht

1�

Specialismen:
- keel-, neus en oorheelkunde
- orthopedische chirurgie
- algemene chirurgie
- plastische chirurgie
- kaakchirurgie
- gynaecologie
- pijnbestrijding

De Reinaert Kliniek is een Zelfstandige
Kliniek met vestigingen in

Maastricht, Amstenrade en Sittard.

Reinaert Kliniek
Brouwersweg 100 C 02
6216 EG  Maastricht
t 043-3479944
e info@reinaert-kliniek.nl
www.reinaert-kliniek.nl

kLeDiNgRepARAties
www.altenagala.tk
www.josevermaakatelier.nl
www.toverschaar.nl

kLeDiNgVeRhuuR
www.jacquetsje.nl

kLeuRCONsuLeNteN
www.denagelstudio.nl
Zie advertentie rubriek: nagelstudio’s

kLiNiekeN
www.diagnostischcentrum.com

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie op deze pagina

kLOkkeN - FAbRiekeN
eN gROOthANDeL

www.b-pendules.nl

kLOkkeN - RestAuRAtie
www.patoe-ateliers.eu

kLusseNbeDRijVeN
www.arkoservice.nl
www.bouwservicehofman.nl

www.groenekruisservice.nl
www.hulikershomevakservice.nl
www.i-konnekt.nl
www.infozuid.nl/dt
www.klussenbedrijfyorma.nl
www.klussenmetjos.nl
www.matmolsklussenbedrijf.nl
www.ut-tuttenwinkelke.nl
www.wimknolsbouw.nl

kOeLkAsteN - RepARAtie
eN ONDeRhOuD

Harsema Koeltechniek  046-4745230
www.harsemakoeltechniek.nl

kOeLteChNiek
www.colson.nl
www.freddomatic.nl
www.frigometal.nl
www.panayo.nl

kOeRieRs- eN pOstbesteLDieNsteN
www.bedrijfspost.com

C - Koerier  06 50746991
www.c-koerier.nl
www.demarragefietskoeriers.nl
www.dhl.com
www.koeriersdienstlebens.nl

kOFFeRs eN tAsseN
www.misako.com

kOFFie eN thee - FAbRiekeN eN 
gROOthANDeL

www.caffediem.eu

kOFFie eN thee-AppARAteN eN 
ARtikeLeN

www.blanchedael.nl

www.simonlevelt.nl

kOFFie- eN theehuizeN
www.blanchedael.nl
www.boulevard-maastricht.nl
www.coffeecompany.nl
www.coffeelovers.nl
www.kaldi.nl

kOFFiebRANDeRijeN
www.blanchedael.nl

kOOkstuDiO’s
www.kookwinkel-online.nl
Zie advertentie rubriek: kookwinkels

kOOkWiNkeLs
www.cookandco.nl
www.kokkerelle-en-zoe.nl

kOpieeR- eN pRiNtseRViCe
www.duplix.nl
www.qs.nl

kRAAmzORg
www.groenekruisdomicura.nl

kOzijNeN
www.rademo.nl

kuNsteNAARs- beNODigDheDeN
www.arteson.nl
www.petervanginkel.nl

kuNstgebitteN
www.clebertandtechniek.nl

kuNstgROOthANDeL
www.libasaf.com

kuNsthANDeL
www.dwdatelier.nl
www.guusroell.com
www.hhgaleria.nl
www.mosana-art.com
www.noordman.com
www.paol-co.com
www.puckasso.eu
www.schiltaere.nl
www.theartshop.nl
www.whiterouge.nl
www.wimreiff.com

kuNstmest - FAbRiekeN eN 
gROOthANDeL

www.the-greenstore.com

kuNststOF kOzijNeN, 
RAmeN eN DeuReN

www.kura.nl
www.marand.nl

kuNststOFFeN - FAbRiekeN eN 
gROOthANDeL

www.maessenplastics.nl

www.polyplex.nl

LAbORAtORiA
www.ctcm.nl
www.mubio.com
www.pathofinder.com
www.pharmacell.nl
www.vitak.com

LAgeRs
www.brammer.biz

LAsbeDRijVeN
www.dsmetaal.nl

LeAsiNg
www.adremlimburg.nl

LeeR eN LeDeRWAReN
www.claudioferricistore.nl
www.crumpler.eu
www.lutgarde.com
www.mevri.nl
www.schinsmodeinleer.nl
www.sluisleder.com
www.stashbags.nl
www.winckers.nl

LetseLsChADespeCiAListeN
Pennino Advocaten  043-3566385
www.pennino.nl
www.van-dort.nl

LiChtkOepeLs eN LiChtstRAteN
www.polyplex.nl
Ropol BV  043-4093533
www.ropol.nl

Lijm
www.hexion.com

LijsteNmAkeRijeN
www.atelierfauve.nl
www.johntilliefineprints.com

LimOusiNe seRViCe
www.erikthiemannbruidsautos.nl

LiNgeRie
www.couragemaastricht.nl
www.elle-et-lune.nl
www.hunkemoller.nl
www.linnenshop.nl
www.marliesdekkers.nl
www.sarneeldessous.nl

LOODgieteRs
www.becksinstallatietechniek.nl

Gilissen & Gilissen Installatietechniek
043-4072220 www.gilissengilissen.nl
www.instal-hogenboom.nl
www.mavandenheuvel.nl
www.pascalwijns.nl

LOOpbAANbegeLeiDiNg
Loopbaancoaching Lupus  043-4090251
www.loopbaanadvies.net

www.kookwinkel-onl ine.nl
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www.rightmanagement.nl

LuChtbehANDeLiNgsAppARAteN
www.bocos.nl

LuChtFOtOgRAFie
www.airphoto.nl

LuNChROOms
www.entreebrasserie.nl
www.horeca-intermediair.nl
www.lunchenzo.com
www.pancino.nl
www.quartierbassin.nl
www.thefamily.nl

mAALtijDbezORgiNg
www.groenekruisservice.nl

mAAtkLeDiNg
www.maatkleermaker.nl

mAChiNeFAbRiekeN
www.bosserveld.nl
www.debentechniek.nl
www.machinefabriekbonnet.nl
www.machinefabriekklinkers.nl
www.nijsten.nl
www.sotecgroep.nl

mAChiNehANDeL
www.rema.eu

mAkeLAARs eN ADViseuRs Og
www.100wonen.nl
www.a1-stadsmakelaars.nl
www.amh-makelaars.nl
www.a-one.nl
www.asagroep.nl

www.boek-offermans.nl
www.bonnema.nl
www.cenu.nl
www.damen-maastricht.nl
www.directwonen.nl
www.dolsmakelaardij.nl
www.dosvgm.nl
www.erikbessems.nl

Focusgroep Makelaardij  043-3254585
www.focus-groep.nl
www.franken-bedrijfsmakelaardij.nl
www.gnm-maastricht-og.nl
www.grouwels.nl
www.gyvanpooters.nl
www.hanshoffmanvastgoed.nl
www.houbenmakelaardij.nl

www.koophuis.nl
www.kramerbv.net
www.la-bergerehousing.com
www.lafontainemakelaardij.nl
www.limburgliving.nl
www.limburgsevastgoedveiling.nl
www.ljvastgoed.nl
www.maaslandbeheer.nl
www.marcgoessensmakelaardij.nl
www.mosaevastgoed.nl
www.netwerkwonen.nl

www.nicolai.nl
www.paesvastgoed.nl
www.rogerhenquet.nl
www.ruijters.nl
www.ruthvisschedijk.nl
www.saleservice.nl
www.stienstra.eu
www.thehousingcompany.nl
www.tomgilissen.nl
www.vadoproperties.nl
www.vandelaarmakelaars.nl
www.vangerwen-makelaardij.nl
www.vastgoedvsl.nl
www.venhvastgoed.nl
www.vestavastgoed.nl
www.villanova.nl
www.wilsongroep.nl
www.wittewoningmakelaars.nl
www.zwartepoortemakelaardij.nl

mAkeLAARs eN ADViseuRs
sChepeN eN jAChteN

www.delimburgsejachtmakelaars.nl

mANeges
Aanspanning Nicolaes  06-52063397
www.aanspanningnicolaes.be
www.ponyclubmaastricht.nl

mAquettes
www.xsmaquettes.nl

mARketiNgbuReAus
www.keil-marketing.com
www.komeenskijken.nl
www.medialeds.com
www.all4homeconsultancy.com
www.branches-en-trends.nl
www.flycatcher.eu
www.intermezzo-nl.com
www.krekelsmarketingconsultancy.nl
www.randm.nl
www.sciencetrading.nl
www.t-m-g.nl
www.trendmarketingcommunicatie.nl

mAsseuRs eN heiLgymNAsteN
www.ayurvedischemassages.nl
www.dadelpalm.nl
www.edithremmen.nl

Instituut Claessens 043-3213738
www.instituutclaessens.nl
www.massagebakker.nl
www.massage-maastricht.nl
www.massagepraktijkrenergie.nl

meDisChe AppARtuuR eN
iNstRumeNteN

www.esaote.com
www.maastrichtinstruments.nl
www.maastro.nl
www.medtronic.nl
www.thrombinoscope.com

meDisChe DiAgNOstiek
eN keuRiNgeN

www.diagnostischcentrum.com

meDitAtieteChNiekeN
www.becoming-your-breath.com

meet- eN RegeLteChNiek
www.huisinbalans.nl
www.transonic.nl
www.tr-electronic.nl

meNgmAChiNes
www.technovation.nl

meNseNDieCk - OeFeNtheRApeuteN
www.mensendieckdeheeg.nl

metAALbeWeRkiNg
www.frerotech.nl
www.metaalbouw-rousseau.nl
www.siko-tools.nl

metAALWAReN - FAbRiekeN eN 
gROOthANDeL

www.corusgroup.com
www.thomasregout.nl

meubeLeN
www.bplusdesign.nl
www.groterinwonen.nl
www.kideku.nl
www.koremanmaastricht.nl
www.marcel.ronda.nl
www.moroccanhomedecoration.com

Nibema  +32 12 451926
www.nibema.com
www.profijtmeubel.nl
www.rene-pans.com
www.sebasti.nl

Sensa  +32 12 241992
www.sensa-interieur.be

Van Lijf Exclusieve Interieurs  043-3215331
www.vanlijfinterieurs.com

www.w-interiors.net

meubeLeN - kOLONiALe
www.gielen-sfeerinterieur.com
Zie advertentie op deze pagina

meubeLmAkeRijeN
www.gorissendeponti.nl
www.quadratus.nl

meubeLstOFFeRiNg
www.guypaulissen.nl
www.iskandermaastricht.nl
www.marjovanlaar.nl
www.meubelatelier-hustinx.com

miDgetgOLF
www.midgetgolfmaastricht.nl

miLieu
www.boomdelft.nl
www.cnme.nl
www.cso.nl

miNeRALeN
www.ankerpoort.com

miNisteRies eN
OVeRheiDsiNsteLLiNgeN

www.dji.nl
www.limburg.nl

www.benmordang.nl
tel: 043-352 06 55

info@benmordang.nl

mordang 20mm.pdf   25-8-2008   21:40:17

Gielen                Sfeer Interieur
Meubelen en Decoratie

Maastrichtersteenweg 138       B-3770 Riemst - Vroenhoven
ma-vrij: 09.00 - 18.00 u  tel: +32 (0)12-452483
zat-zon:  10.00 - 17.00 u

    www.gielen-sfeerinterieur.com

www.hwj-notarissen.nl
Zie advertentie op achterpagina
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mObieLe teLeFONie
www.soeters.com
www.vodafone.nl

mODe ACCessOiRes
www.claires.com
www.yourespecial.nl

mODeLbOuW
www.hupkens.com
www.shamrock-maastricht.nl

mODeLLeNbuReAus
www.galucci.com

mODeONtWeRpeN
www.atcetera.nl
www.echtsuzanne.nl
www.inhout.nl
www.oliviabertus.nl
www.pattern.nl
www.pieterspruyt.nl
www.roulettepasmans.nl
www.solmode.com
www.w1-ateliers.nl

mONDhygiëNisteN
www.dentalclinics.nl

mONtAgebeDRijVeN
www.marcel-evers.nl
www.marcets.com

mOtORRijsChOLeN
www.edgodding.nl

mOtORs eN sCOOteRs
www.ecsmaastricht.net

MP Scooterservice  043-3112610
www.mpscooterservice.nl
www.myvespa.com

RC-Scooters  043-4584863
www.rc-scooters.nl
www.rmshd.nl

www.rosamotoren.nl
www.scootercentrummaastricht.nl

muNteN eN peNNiNgeN
www.vanderdussen.com

museA
www.bonnefanten.nl
www.museumspaansgouvernement.nl

Natuurhistorisch Museum Maastricht 
043-3505490 www.nhmmaastricht.nl
www.sintservaas.nl

muziekDRukkeRijeN
eN -uitgeVeRijeN

www.gsrmusic.com
www.pebble-music.nl
www.studiom5.nl

muziekiNstRumeNteN eN
bLADmuziek

www.castermansharpen.com
www.mh-daansmit.nl

muzieksChOLeN
www.drumschoolmaastricht.nl
www.mosa-musica.nl
www.vioolpiano.nl

NAAimAChiNes - huishOuDeLijk
www.luyten-naaimachines.nl

NAgeLstuDiO’s
www.bellemani.nl

www.nagelstudio-niecky.nl
www.nailpoint.net
www.nailscouture.nl
www.professionails-maastricht.nl
www.uniqueveronique.nl

NAtuuRgeNeeskuNDigeN
www.praktijkdelcourt.nl

NAtuuRsteeN
www.hilgers-ray-natuursteen.nl
www.jacdegroot.nl
www.louis-ackermans.nl
www.natuursteenhersteller.nl

NAtuuRVOeDiNg eN
ReFORmARtikeLeN

www.mirakle.nl
www.reformhuissmulders.com

NeW Age ARtikeLeN eN DieNsteN
www.dutchpassion.nl
www.growside.nl
www.oxitron.com
www.sirius.nl

NOtARisseN
www.achtenthissen.nl

www.notarisdietz.nl
www.notariskantoorvermeeren.nl
www.vrijthofnotarissen.nl

OLDtimeRs
www.classico.nl

OmROepeN
www.l1.nl
www.rtvmaastricht.nl
www.star.fm

ONDeRWijs eN OpLeiDiNgeN
www.notenboom.nl
www.unimaas.nl
www.unsa-maastricht.org

ONDeRWijsmAteRiAAL
www.mediview.nl

ONDeRzOekbuReAus
www.demotech.org
www.egprn.org
www.icis.unimaas.nl
www.kennisnetwerkcva.nl
www.roa.unimaas.nl

ONgeDieRtebestRijDiNg eN
ONtsmettiNg

www.olischlager-bv.nl

ONROeReND gOeD
www.daelmans.nl
www.vosinvestment.com

OOgLAseRbehANDeLiNg
www.eyecareforyou.nl

Op- eN OVeRsLAgbeDRijVeN
www.emons.nl
www.wijsen.nl

OpeN hAARDeN
www.arnoldopreij.nl

www.dekeukenstudio.nl
Zie advertentie rubriek: keukens

OpsLAg iNbOeDeLs
www.shurgard.nl

OptiCieNs
www.cyu-optiek.nl
www.eyecareforyou.nl
www.eyesandmore.nl
www.eyewishgroeneveld.nl
www.hansanders.nl
www.oculenti.nl
www.optiekcarlkramp.nl
www.pearle.nl
www.peterbronzwaeropticien.com
www.specsavers.nl

OptisChe iNstRumeNteN
www.optimaal.biz

OptOmetRisteN
www.eyecareforyou.nl

ORgANisAtiebuReAus
www.eipc.org
www.studio-kernland.com

ORthOpeDisCh sChOeiseL
www.defauwes.nl
www.loopcomfort.nl

ORthOpeDisChe ARtikeLeN
www.livit.nl
www.orthopaedie2000.nl
www.push-brace.com

ORthOpeDisChe ARtikeLeN -
FAbRiekeN eN gROOthANDeL

www.triticum.nl

OsteOpAteN
www.edwardrietbergen.nl
www.osteopathiemorgenstern.nl

OuDeReNzORg
www.burowenz.nl
www.vixiv.nl

pAARDeN- eN
RuiteRspORtARtikeLeN

Mr Ed Store  043-3257730
www.mr-edmaastricht.nl
www.ruitersportcavalieri.nl

pALLets - FAbRiekeN
eN gROOthANDeL

www.hurkmanspalletsbv.nl

pALLets - FAbRiekeN
eN gROOthANDeL

www.filtropa.com
www.sappi.com
www.idcan.nl

pARFumeRieëN
www.douglas.nl
www.iciparisxl.nl
www.portellino.nl

pARkeeRgARAges
www.q-park.nl

De nagelstudio
Agnes Broer
nagelstijling
kleuradvies
voor kleding - make-up

Kleine Looierstraat 22A
6211 JL  Maastricht
tel: 043-3251939
www.denagelstudio.nl

de nagelstudio2.pdf   17-8-2008   9:18:55

www.hwj-notarissen.nl
Zie advertentie op achterpagina
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pARketVLOeReN
www.a-sparket.nl
www.duchateauparket.nl
www.parketmeester.nl
www.quadvlieg-parketvloeren.nl

pARketVLOeReN - ONDeRhOuD
eN RepARAtie

www.vanderijdt-parket-design.nl
Zie advertentie rubriek: parketvloeren

pARtiCipAtie mAAtsChAppijeN
www.liof.nl

pARtyseRViCe
www.cocktailunlimited.nl

De Haan Drankengroothandel & Partyservice
043-4094444  www.dehaanvof.com
www.partypoint.nl

peDiCuRes
www.devrolijkevoet.tk

www.groenekruisservice.nl
www.pedicuregerrionmennen.nl
www.pedicuresalonmaria.nl
www.pedicuresalonmarleen.nl

peNsiOeNeN
www.frankevermogensbeheer.nl
www.inmaxxa.nl
www.kamps.de

peNsiONs
www.hofnarmaastricht.nl

peRsbuReAus
www.irmadakman.com

peRzisChe eN OOsteRse tApijteN
www.shirdak.nl

piANO’s
www.gleizerfortepianoservice.com
www.leijser-en-hermans.com
www.schetterspianos.com

pizzeRiA’s
www.daroberto.nl/maastricht_west

Il Treno  043-3250240
www.iltreno.nl

 pLexigLAs
www.polyplex.nl

pODOtheRApeuteN
www.bvlpodotherapie.nl
www.podoplein.nl

pOeLieRs
www.hazendans.nl

pOLitie  
www.pit.tv
Zie advertertentie op deze pagina

www.politie.nl/limburg-zuid

pOLitieke pARtijeN
www.cda-limburg.nl
www.cda-maastricht.nl
www.d66maastricht.nl
www.groenlinksmaastricht.nl
www.maastricht.sp.nl
www.pvdamaastricht.nl
www.stadsbelangenmestreech.nl
www.vvd-maastricht.nl

pOLyesteR
www.de-feyter.nl

Ropol BV  043-4093533
www.ropol.nl

pOmpeN
www.absgroup.com
www.pumptech.nl

pOsitiekLeDiNg
www.neufmois.nl
www.paskamer.com

Vidamama  043-3626428
www.vidamama.nl

pOstkANtOReN
www.postkantoor.nl
www.tntpost.nl

pOstORDeRbeDRijVeN
www.culture-art.nl
www.dual-sim.nl
www.elroni.nl
www.fraustein.com
www.gloriousempires.com
www.parrewijn.nl
www.route-53.com

pOstzegeLs
www.weerenbeck.nl

pROjeCtiNRiChtiNg
www.pga.nl

pROjeCtONtWikkeLiNg
www.3winfo.nl
www.assec.nl
www.belvedere-maastricht.nl
www.horecare.eu
www.incoplus.nl
www.jajo.com
www.kurvers-consultancy.nl
www.prompers.nl
www.romaes.nl
www.royalvastgoed.nl
www.sendec.nl
www.stbcontracting.eu
www.vanderloobv.nl
www.zuyderborgh.nl

pRuikeN
www.heerings.nu

psyChOLOgeN
www.edtmaastricht.nl
www.lavori.nl
www.morosier.nl
www.mosanova.nl
www.psychologyatwork.nl

psyChOteChNiek
www.hsk.nl

RADiO- eN teLeVisieONDeRDeLeN
www.jackcoomans.nl
www.beomaastricht.nl
www.elektroweerts.nl
www.expert.nl
www.itsonline.nl
www.mediamarkt.nl
www.zeguers.nl

ReCheRChebuReAus
www.nrb-recherche.nl
www.roah.nl

ReChtbANkeN
www.rechtspraak.nl

ReChtshuLp
www.juridischloket.nl
www.kjrw-maastricht.nl
www.legalpartners.nl

ReCLAme
www.atticdesign.nl
www.badlydesignedsuitcase.nl

www.beeldkrachtzuid.nl
Zie advertentie op volgende pagina

www.boldandblack.net
www.cavabien.nl
www.cinnadesign.nl
www.derixhamerslag.nl
www.design-ol.nl
www.ellentruijen.com
www.esq-group.com
www.extralarge.nl
www.farb.nl
www.g-kracht.nu
www.heridesign.nl
www.mestrinerdesign.nl
www.ontwerpburobertus.nl

Rebema Reclame  043-4581828
www.rebema.nl
www.repromaastricht.nl
www.sannesite.eu
www.stoerebinken.nl
www.studiobananas.nl
www.studiophilippi.nl

WWW.VANDeRijDt-pARket-DesigN.NL

Dorpstraat 81
6227 BL Maastricht
T +31 (0) 43 361 38 62
F +31 (0) 43 361 98 92

Sandersweg 10
6219 NW Maastricht.
T: +31 (0)43 - 326 08 56
F: +31 (0)43 - 326 08 49

E-mail: info@bessemsdrankenpartyservice.nl
www.bessems-drankenhandel.nl

P O L I T I E W E R K !

Bekijk
    ‘t !

op     .tv
Politie Internet Televisie
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Tac’tik bv  043-8501489
www.tac-tik.nl
www.wendywasbauer.nl

ReCLAme(ADVies)buReAus
www.artdustries.nl

www.beeldkrachtzuid.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.bovil.nl
www.buroboud.nl
www.buropunt.nl
www.datspreekt.nl
www.deckerdesign.eu
www.echocom.nl
www.formaris.nl
www.houseofcommunications.nl
www.ixad.nl
www.kracht12.nl
www.letterconcurrentmaastricht.nl
www.lieverse-design.com
www.pagweb.nl
www.rrcommunication.com
www.signum-beeldrealisatie.nl
www.strategyminds.nl
www.trendsales.nl

ReCReAtie
www.wandelgidszuidlimburg.com

ReCyCLiNg
www.rubber-resources.com

ReDeRijeN
www.rederijstiphout.nl

ReiNigiNgsDieNsteN
www.cleaninglimburg.nl
www.neven-matrasreiniging.nl

ReïNtegRAtiebuReAus
www.agens.nl
www.abilities.nl
www.baroc-reintegratie.nl
www.calder.nl
www.maasgroep.nl
www.sprintum.nl

ReisbuReAus
www.arke.nl
www.artemistours.nl
www.etruria.nl
www.globereisbureau.nl
www.horseholiday.com
www.kupers.nl
www.lancotravel.nl
www.limburgtravel.nl
www.realtravelpoland.nl
www.reisbureau.nl
www.reisbureaupaulissen.nl

www.schoenmaeckers.nl
www.sun-travel.nl
www.thiosanetravel.nl
www.thomascook.nl

Toerkoop Reisburo Globus B.V.  043-3671700
www.toerkoop.nl/globus
www.travelcounsellors.nl

ReisORgANisAties
www.ceramictravel.nl
www.euro-yachtcharter.nl
www.first-tm.nl
www.fredrompelberg.nl
www.mctreizen.nl
www.mpolo.nl
www.nobeach.nl
www.paradisewaves.com
www.teoreizen.nl

ReLAtiegesCheNkeN
www.dellacasaitaliana.com
www.goodygoods.nl
www.lucall.com

ReLigieuze ARtikeLeN
www.trajectumadmosam.nl

RestAuRANts
www.alla.nl

www.aucoindesbonsenfants.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.auxpaysbas.nl
www.awwestiene.nl
www.barrestaurantvilleneuve.nl
www.bergrust.com

www.bokes.nl
www.bonbonniere.nl
www.bonhomme.nl
www.cafetwee.nl
www.capadokia.nl
www.casabassin.nl
www.cubico-caffe.com
www.debissjop.nl
www.dejavaan.com
www.dekadans.nl
www.doe-gewoon.nl

Du Transvaal  043-4098235
www.du-transvaal.nl
www.florianmaastricht.nl

www.gadjahmas.nl
www.gauchosgrill.nl
www.gaudels.nl

www.gonzales.nl
www.grandcafe-centreville.nl

www.grieksrestaurantmartinos.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.grillz.nl
www.harbourclub.nl
www.hegske.nl
www.hercules-grillroom.nl
www.hetplenkske.nl

www.indenhoof.nl
www.invantic.com
www.klaoske.nl
www.knijpkemaastricht.nl
www.labodega-maastricht.nl
www.labonnefemme.nl
www.la-ville.nl
www.lebonbassin.nl
www.lebonvivant.nl
www.lecourage.nl
www.lesalonard.nl
www.lestroisseaux.nl
www.livrei.nl

www.manjefiek.nl
www.mesamis.nl
www.mestizo.nl
www.molo5.nl
www.nxtdoor.nl
www.orgelke.nl
www.pakhoes.nl

www.petitbonheur.nl
www.piekepotloed.nl
www.pietersheim.com
www.rekko.nl
www.restaurantbartholomeus.nl
www.restaurantdecuyp.nl
www.restaurantdehertog.nl
www.restaurant-jacques.nl
www.restaurantlosamigos.nl

Restaurant O  043-3259747
www.restaurant-o.nl
www.restaurantplaka.nl
www.restaurantpuursmaak.nl
www.restaurantroxy.nl
www.reube.nl

Restaurant Rozemarijn  043-4506505
www.rozemarijnmaastricht.nl
www.sirtakimaastricht.nl
www.slavante.nl
www.soulinabowl.nl
www.sukhothai.nl
www.tapasymas.nl

Volderstraat 70 - Meerssen - T 043 711 30 35

www.beeldkrachtzuid.nl
Brusselseweg 243 - Maastricht

tel. 043-343 43 77
Open: dagelijks van 16.00 tOt 24.00u 

www.grieksrestaurantMartinOs.nl

Zondag en maandag gesloten
Ezelmarkt 4 - 6211 LJ Maastricht - T 043 321 23 59
info@aucoindesbonsenfants.nl - www.aucoindesbonsenfants.nl
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www.tdrifke.nl
www.thaiichi.nl
www.treech42.nl
www.tunisianrestaurant.net
www.witloof.nl

RestAuRANts - AFhALeN
eN bezORgeN

Pizzeria Da Roberto II  043-3436500
www.daroberto.nl/maastricht_west

www.grieksrestaurantmartinos.nl
Zie advertentie rubriek restaurants

www.newyorkpizza.nl

www.sukhothai.nl
www.thaitakeawaymaastricht.nl
www.woktogo.nl

RestAuRANts - FAstFOOD
www.burritobar.nl
www.kfc.nl
www.mcdonalds.nl

RestAuRANts - FRANse keukeN
www.rest-beluga.com
www.toutafait.nl

RestAuRANts - itALiAANse keukeN
www.cadelbiro.nl
www.italianrestaurants.nl
 www.ristorante-mediterraneo.nl

RestAuRANts - OOsteRse keukeN
www.chinacity.cc
www.gembira-maastricht.nl
www.kaishu.nl
www.lachine.nl
www.lotus-maastricht.nl
www.newchinagarden.nl
www.petthai.nl

www.sukhothai.nl
www.tabkeaw.com
www.theindiahouse.info
www.wen-chow.nl
www.wokgeusselt.nl

RestAuRAtie kuNstObjeCteN
eN ANtiek

www.accarte.com
www.art-deco-en-design.nl
www.derestauratiekamer.nl
www.restauratie.biz
www.sral.nl

RestAuRAtieWeRkeN
www.bmsbouw.com
www.driessen-vof.nl

www.liebenbv.nl

ReVALiDAtie-huLpmiDDeLeN
Medireva Revalidatie Techniek  043-6049222
www.medireva.nl
www.welzorg.nl

RiOLeRiNgsWeRkeN
www.babit.nl
www.rions.nl
www.valkdegroot.nl

ROestVRij stAAL
www.haan-engineering.nl

ROkeRsbeNODigDheDeN -
gROOthANDeL

www.hetrookgordijn.nl

ROLLuikeN, ROLDeuReN
eN ROLhekkeN

www.tedsen.com

RONDVAARteN
www.sonrisacharters.nl
www.stadstram.com

ROOkCAbiNes
www.clairbox.nl

ROuWARtikeLeN
www.boerderijke.nl
Zie advertentie rubriek: bloemen en planten

RubbeR eN RubbeRARtikeLeN
www.radiumfoam.nl
www.rubberhuis.nl

sANitAiRe ARtikeLeN
www.berenpop.nl
www.sphinx.nl
www.vormm.com

sANitAiRe ARtikeLeN - FAbRiekeN 
eN gROOthANDeL

www.plieger.nl
www.wasco.nl

sAteLLietONtVANgst- eN 
ANteNNe- iNstALLAties

www.wildschut.biz

sCheiDiNgsWANDeN
www.swdolmans.nl

sChiLDeRs
www.beere.nl

www.herum.nl
www.johndeschilder.nl
www.juleshermans.nl
www.leonbastings.nl
www.mascoschilders.nl
www.richard-driessens.nl
www.schildersbedrijfbartels.nl
www.schildersbedrijfsmeets.nl

sChOeNeN
www.beerens-international.nl
www.berghen.com
www.boermansschoenen.nl
www.cinderella.nl
www.divinoshoes.nl
www.dolcis.nl
www.dradams.nl
www.durlinger.com
www.hendriksschoenmode.nl

www.invito.com
www.manfield.com
www.monfranceschoenmode.nl
www.munnichs.nl
www.raphaelschoenmode.com
www.sacha.nl
www.schoenreus.nl
www.shoesandshirts.nl
www.shoe-time.nl
www.tikketakketonekinderschoenen.nl
www.vandalen.nl
www.vanharen.nl
www.viauno.com
www.schoen-sleutelservice.nl

sChOLeN -
(hOgeR) beROepsONDeRWijs

www.academievanbouwkunst.com
www.hovolimburg.nl

www.leeuwenborgh.nl
Zie advertentie op volgende pagina

www.msm.nl
www.vroedvrouwenschool.nl

sChOLeN - bAsis ONDeRWijs
www.abbfonsolterdissen.nl
www.aloysius-bs.nl
www.bs-amby.nl
www.bsdeburght.nl
www.bsmaaskopkes.nl
www.bsscharn.nl
www.bs-sterkenberg.nl
www.bs-stpieter.nl
www.elhabib.nl
www.hetpaletobs.nl
www.jfkschool.net

www.jong-leren.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.joppenhof.nl
www.maasgouw.nl
www.mbsdepoort.buurtplein.nl
www.montessori-bs.nl
www.mosalira.nl
www.obsbinnenstad.nl
www.obsderegenboog.net
www.obsdespiegel.nl
www.oda-bs.nl
www.op-maat.eu
www.petrusenpaulus-bs.nl
www.sbodeopstap.nl
www.sbodesprong.nl
www.weslyschool.nl
www.wiekerveld-bs.nl
www.wyck-bs.nl

sChOLeN - VOORtgezet ONDeRWijs
www.bonnefantencollege.nl
www.luzac.nl
www.nutsschoolmaastricht.nl
www.opdc-stmichael.nl
www.portamosana.nl
www.sint-maartenscollege.nl
www.terranigra.nl
www.trajectumcollege.nl

sChOOL- eN stuDiebegeLeiDiNg
www.callyourcoach.nl

Gespecialiseerd in schilder- en spuitwerk en wandafwerking

Dolmans
 service v.o.f.

Penatenhof 18 6215 BW Maastricht
043 - 343 64 53 06-22457907

WWW.KAPPERSCOLLEGE.NL

Stichting  jong Leren 
Stichting voor openbaar en algemeen bijzonder
basisonderwijs in Maastricht en Heuvelland.

  
043-3101076  www. jong-leren.nl
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www.check5.nl
www.studyondemand.nl
www.trouvaille-art.nl
www.verrijkingsklas-laluna.nl

sChOONheiDsiNstituteN
www.aesthetics-nathalie.nl
www.angelebroux.nl
www.avedalifestylesalon.nl
www.beautysalonpurenature.nl
www.chateaulermitage.com
www.cosmetiquepapillon.nl
www.huidverzorgingsilvertant.nl
www.laplagedebeaute.nl
www.marckmichorius.nl
www.mbwd.com
www.momentsofwellness.nl
www.nadinegregoire.nl

Novella Huidverzorging  043-3470277
www.novellahuidverzorging.nl

www.schoonheidsinstituut-orea.nl
www.schoonheidssalontonigold.nl

www.schoonheidsstudio-bijoux.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.universalbreeze.com
www.visagieopleiding.com
www.wit.nl
www.yvesrocher.nl

sChOONheiDsiNstituteN-
AppARAtuuR eN beNODigDheDeN

Mistyva  043-4094036
www.mistyva.nl

www.daytonprocess.com

sChOONmAAkARtikeLeN
www.hardij.nl
www.aartscleaningservice.nl

sChOONmAAkbeDRijVeN
www.carpa-cleaning.nl
www.csucleaning.nl
www.hago.nl
www.nedtrain.nl

sChOuWbuRgeN eN CONCeRtzALeN
www.theateraanhetvrijthof.nl

seksshOps
www.blinddatebios.eu
www.christineleduc.nl
www.kissesmaastricht.nl
www.maastrichtprive.nl

seRRes eN VeRANDA’s
www.polyplex.nl

sigAReN, sigARetteN eN tAbAk
www.bigbud-ganja.nl
www.primera.nl
www.totaalgemak.com

sLAgeRijeN
www.joepschurmann.nl
www.slagerijdoeleman.nl
www.slagerijwillems.nl

Super Vleeshal Hendrickx  +32 89 713568
www.supervleeshalhendrickx.be
www.vanmelik.nl
www.voltafood.nl
www.wevers.keurslager.nl

sLANgeN eN AppeNDAges
www.albema-robema.nl
www.halenco.nl
www.hebu.nl

sLeuteLs eN sLOteN
www.sleutelcentralemaastricht.nl

sLijteRijeN
www.drankenshopbams.nl
www.gall.nl
www.mitra.nl

sLOOpWeRkeN
www.gebroederscrijns.com
www.hpdemorec.nl

smeeROLiëN eN VetteN
www.rivesta.nl
www.smeetsgeelen.nl

sNACkbARs
Oet ut Vuuske Friture  06-55901647
www.oet-ut-vuuske.nl
www.reitz.nl
www.snackplekstjan.nl

sNACks - FAbRiekeN
eN gROOthANDeL

www.mora.nl

sOCiAAL eN 
mAAtsChAppeLijk WeRk

www.bjzlimburg.nl
www.discriminatiezakenlimburg.nl
www.fiom.nl
www.hai-5.nl
www.humanitas.nl
www.kinderbescherming.nl
www.mondiaal-centrum.nl
www.pinkwins.nl
www.stichtingsenioriteit.nl
www.trajekt.nl
www.vitaalkapitaallimburg.nl
www.xonar.nl

sOCiALe WeRkVOORzieNiNg
www.mtb-maastricht.nl

sOFtWARe hOuses
www.bpsystems.nl
www.cnova.nl
www.coronis.nl
www.eyetee.nl
www.implemit.nl
www.itechnetwork.nl
www.mipsbv.nl
www.shooble.nl
www.summitservices.nl
www.vroemensoftware.nl
www.brainvoyager.com
www.csd-software.com
www.debster.nl

Leeuwenborgh Opleidingen 

Sibemaweg 20 
6224 DC Maastricht 
088-0015000 
info@leeuwenborgh.nl  www.leeuwenborgh.nl

Schoonheidsstudio Bijoux 

*Permanente make-up* *Microdermabrasie* *Afslankkuur* 
*(Duo)gezichtsbehandelingen* *Pedicure* *Manicure* *Harsen* 

*Lichaamsmassage* *Hotstone Massage* *Kunstnagels*

Openingstijden:       Michelle Willems 
Maandag: 9.00 – 14.00 uur (oneven weken)    Aureliushof 145 A 
Maandag: 13.00 – 18.00 uur (even weken)    6215 SV Maastricht 
Dinsdag: 9.00 – 20.00 uur      043-3438938 
Woensdag t/m vrijdag: 9.00 – 18.00 uur  
Zaterdag: 9.00 – 13.30 uur    info@schoonheidsstudio-bijoux.nl
Behandeling volgens afspraak   www.schoonheidsstudio-bijoux.nl

St. Pieterstraat 42   Maastricht
Tel. 043 - 321 29 00 | slagerij.franssen@home.nl
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www.dinsolutions.nl
www.edening.nl
www.ilogue.nl
www.lime-com.net
www.mssm.nl
www.novacle.com
www.novaxon.com
www.ombouwmaastricht.nl
www.osoftsoftware.nl
www.spamexperts.com
www.themindconnection.com
www.triforius.com
www.wizzardwebsolutions.nl

speeLgOeD
www.bartsmit.com
www.eplaza.com
www.esthex.com
www.farena.nl
www.krokodil.be
www.speelgoedplezier.nl
www.top1toys.nl
www.zinkorelli.nl

speeLgOeD -
FAbRiekeN eN gROOthANDeL

www.biggle-toys.com

speeLtuiNeN
www.speeltuinfortwillem.nl
www.speeltuinmerregelhoof.nl

spORt eN
ONtspANNiNgsVeReNigiNgeN

www.alpevrung.nl
www.bikers-stmichel.nl
www.dm-maastricht.nl
www.fyrfad.nl
www.gcindebastion.nl
www.geocities.com/bcrally
www.hippo-homepage.tk
www.hockeer.nl
www.hscm.nl
www.ijsvogelszuidlimburg.nl
www.jekerdal.nl
www.kimbria.nl
www.knzbkringlimburg.nl
www.kvmaastricht.nl
www.lagakari.nl
www.larapiere.nl
www.maaslax.com
www.maastrichtsche.nl
www.maastrichtsehockeyclub.nl
www.maastrichtseskiclub.nl
www.maraboes.nl
www.mcc-maastricht.nl
www.mestreechtersteerke.nl
www.mgs-maastricht.nl
www.mltcready.nl
www.mosapetanca.com
www.mzenpc.nl
www.rideactive.nl
www.sgvmaastricht.nl
www.skibaan-dousberg.nl
www.sportclub-caberg.nl
www.sv-switch.nl
www.tchazendans.nl
www.vcmestreech.nl
www.vrijthoftoernooi.nl
www.wsvrandwijck.nl
www.zvkimbria.nl

spORt- eN speLARtikeLeN
www.golf-usa.nl
www.gravityzero.nl
www.liliane.eu
www.ritzenbour.nl
www.ronforrun.nl
www.xadrez.nl

spORtkeuRiNgeN
www.smamaastricht.nl

spORtkLeDiNg
www.aktiesport.nl

www.hulshoffsports.nl
www.intersportmaastricht.nl
www.maastrichtscoort.nu
www.protestboardwear.com
www.sportshopdo-it.nl

spORtLeRAReN
www.johngradyfitness.com

spORtORgANisAties
www.atalantasports.nl

spORtsChOLeN  
www.akbaba.nl
www.coach-sports.nl
www.footlocker.eu
www.goliath-proffit.nl
www.phrc.nl
www.pro-sport.nl
www.rel-x-ion.nl
www.run2day.nl
www.tacoyo.nl
www.tdisdi.info
www.tsmperry.nl

Zenden Sports  043-3212211
www.zendensports.nl

stAAL
www.corusmaastricht.com
www.maasstaal.nl

stAALWAReN - FAbRiekeN eN 
gROOthANDeL

www.ksprofiel.nl
www.vogtenstaal.com

steeNFAbRiekeN eN gROOthANDeL
www.steenfabriek.nl

steigeRs eN steigeRsVeRhuuR
www.lindersbv.nl

stOFFeN
www.beurskensmodestoffen.nl

stOmeRijeN
www.palthe.nl

stRAALbeDRijVeN
www.likabo.nl
www.straalbedrijf.nl

stuDeNteNRijsChOLeN
www.autorijschoolmarcelmingels.nl
Zie advertentie rubriek: autorijscholen

stukADOORsbeDRijVeN
www.arkoservice.nl
www.liebenbv.nl

supeRmARkteN
www.ah.nl
www.aldi.com
www.c1000.nl
www.janlinders.nl
www.jumbosupermarkten.nl
www.lidl.nl
www.plussupermarkten.nl
www.sanwah.nl
www.superdeboer.nl

tALeNONDeRWijs
www.berlitz.nl

tANDARtseN
www.dedrietand.nl
www.dentalbeautycenter.nl

Dental Clinics Maastricht bv  043-3251545
www.dentalclinics.nl
www.de-tandarts.net

www.harmflorietandtechniek.nl
www.maastrichttuinstra.praktijkinfo.nl

tANDARtseN - speCiAListeN 
mONDziekeN eN kAAkChiRuRgie

www.dentalclinics.nl

www.reinaert-kliniek.nl
Zie advertentie rubriek: klinieken 

tANDARtseN -
speCiAListeN ORthODONtie

www.dentalclinics.nl
www.dirkvanlaere.nl
www.orthosampermans.nl

tANDheeLkuNDige kLiNiekeN
www.dentalclinics.nl

tANDpROthetiCi
www.clebertandtechniek.nl

tANDteChNisChe LAbORAtORiA
www.clebertandtechniek.nl
www.tandtechniek.nl
www.ttlesthetica.nl

tApijteN
www.carpetgallery.nl

tAtOeeReN eN bODy-ARt
www.bodypiercing-lifestyle.nl
www.bodypleasures.nl
www.lastport.nl
www.playersclubtattoo.nl
www.startattoo.nl

tAxAties
www.benmordang.nl
Zie advertentie rubriek: makelaars en advisuers o.g.

www.jamesmullenders.nl
www.palsgroep.nl
www.taxatieburodegoede.nl

www.vaneck.nl

tAxi’s
www.avantax.nl
www.brull.nl
www.estax.nl
www.parktax.nl
www.taxiblue.nl
www.taxicentraledeblouweingel.nl

Taxi Frenske  043-3636362
www.taxi-frenske.nl
www.taxipointmaastricht.com
www.taxiservicemaastricht.nl
www.werner.nl

teChNisChe
hANDeLsONDeRNemiNgeN

www.wkmaastricht.nl

Muntweg 1 6325 | PD Berg en Terblijt
T 043-6040649 | info@dentalreizen.com
www.dentalreizen.com

verschil in waarde

www.scholtentaxaties.nl
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tegeLs
www.introtegelhandel.nl
www.smeetstegels.com

tegeLs -
FAbRiekeN eN gROOthANDeL

www.mosa.nl
www.sphinxtegels.nl

tegeLWeRkeN
www.kochen.nu
www.tegelwerkenmaastricht.nl
www.willems-tegelwerken.nl

tekstsChRijVeRs
www.coenegracht.com
www.custersteksten.nl
www.dianaruisch.nl
www.karenanna.nl
www.lhz-tekst.nl
www.linguana.nl
www.penandpencil.net
www.redactiehuis.nl

tekstVeRWeRkiNg -
seRViCebuReAus

www.boekopmaak.nl

teLeCOmmuNiCAtie - AppARAtuuR
www.belcompany.com
www.lcom.nl

teLeCOmmuNiCAtieDieNsteN
www.maxinteractive.nl

teLeFOONWiNkeLs
www.kpn.com
www.phonehouse.nl
www.tfortelecom.nl
www.t-mobile.nl
www.vodafone.nl

teLemARketiNg
enzovoorTS Telemarketing en services
043-4090982 www.enzts.nl

teLeVisies, RADiO- eN ViDeO-App. 
(RepARAtie eN ONDeRhOuD) 

www.maijselectro.nl

teNtOONsteLLiNgsgebOuWeN
www.hedah.nl
www.mecc.nl

textieL
www.wibra.nl
www.zeeman.com

textieLDRukkeRijeN
www.atexprinting.nl
www.got-shirts.nl
www.houseofsigns.nl
www.ink-bite.nl
www.jmq.nl

textieLgROOthANDeL
www.vadotex.nl

theAteRbuReAus
www.vanafnul.nl

theAteRs
www.debolhoed.nl
www.hetvervolg.nl
www.huisvanbourgondie.nl
www.magisch-theatertje.nl
www.pesthuyspodium.nl

thuiszORg
www.a1topzorg.nl
www.groenekruisdomicura.nl

www.privazorg-maastricht.nl

www.tzvm.nl

timmeRWeRkeN
www.timmerbedrijf-teheux.nl

www.vazo-maastricht.nl

tOeRisme
www.anwb.nl

tOuRiNgCARs
www.nancytours.nl

tRANsFORmAtOReN
www.jasperstransformatoren.nl

tRANspORt
ATS Transport 06-43204433
www.atstransport.nl
www.bontrup.nl
www.bowie.nl
www.cecobv.nl
www.stebelfreight.com
www.veoliawaterna.com
www.vrachtunie.nl

tRAppeN (VAste)
Willems trappen en Vloeren  043-4094871
www.willemstrappenenvloeren.nl

tROuWseRViCe
www.anthera.nl
www.autoduchateau.nl

www.erikthiemannbruidsautos.nl

tuiN- eN LANDsChApsARChiteCtuuR
www.heerenhof.nl
www.pieroen-hoffman.nl

tuiNONtWeRp eN -ADVies
www.ederveen-hoveniers.com

tuiNAANLeg eN -ONDeRhOuD
De Bergbloem  043-4572259
www.debergbloem.nl

Ederveen Hoveniers  043-3521214
www.ederveen-hoveniers.com

www.guywolfs.nl
Zie advertentie rubriek: hoveniersbedrijven

www.flowerenpower.com

www.landgoedhoveniers.nl

Profiplan BV 043-4582934
www.profiplan.nl

tuiNCeNtRA
www.avevetuincentrum.be
www.ericatuincentrum.com
www.intratuin.nl

tuiNmAteRiALeN
www.organicearth.nl
www.tuinvariant.nl

tuiNmeubeLeN

tWeeDehANDs ARtikeLeN
www.kringloopzuid.nl
www.mattieskringloopwinkel.nl
www.newvintagestoremaastricht.nl
www.reginskringloop.nl

uitgeVeRijeN
www.ardorhouse.com
www.chapeaumagazine.com
www.destermaastricht.nl
www.ellis.thomson.com
www.glissy.nl
www.kunstadelt.nl
www.maastrichtnet.nl
www.nwg-online.nl
www.overwinteren.com
www.shaker.nl
www.silvertant.com
www.uitgeverij-gianni.nl
www.uitgeverij-schenk.nl
www.uitgeverijtic.nl

uitVAARtVeRzORgiNg
www.dela.nl
www.dolente.nl
www.monicazeegers.nl
www.rouwvervoernederland.nl
www.sassenuitvaartverzorging.nl
www.stwalburgis.nl

uitzeNDbuReAus
www.adecco.nl
www.asastudent.nl
www.content.nl
www.creyfs.nl
www.flexpoint.nl
www.gegarandeerd.nl
www.handstowork.eu
www.houseofkent.nl
www.interum.eu
www.kellyservices.nl
www.liftoff.nl
www.l-vea.com
www.mailprofs.nl
www.miseenplace.nl
www.ober.nl
www.olympia.nl
www.partner.nl
www.portal.manpower.com
www.q-interim.nl
www.randstad.nl
www.secretary-plus.nl
www.serviceroyal.nl
www.staffplanning.nl
www.start.nl
www.studentenwerk.nl
www.tempo-team.nl
www.tence.nl
www.tene.nl
www.timing.nl
www.unique.nl
www.usgcapacity.nl
www.uzweurope.tripod.com
www.vedior.nl
www.wiertz.com

Thuiszorg nodig? Of op zoek naar 
een leuke baan? Bel (043) 354 91 80 
of kijk op www.mosaezorggroep.nl 

MOORS TUININTERIEUR
Iers Kruisstraat 73 B-3770   Lafelt / Riemst  Tel: 0032(0)486-961373

www.tuininterieur.be

tuinmeubelen
buitenkeukens
spanzeilen
terrasverwarmers
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uNiVeRsiteiteN
www.eipa.nl
www.merit.unu.edu

www.unimaas.nl

VACCiNAties
www.ease-travelclinic.nl

Vaccinatie Centra Limburg  043-4558438
www.vaccinatiecentra.eu

VAkANtieVeRbLijVeN
www.ccr.nl
www.gopema.nl

VeiLiNgeN eN VeNDuhuizeN
www.dogwood.nl
www.veilingmaastricht.nl

VeReNigiNgeN eN stiChtiNgeN
www.aczl.nl
www.aiesec.nl
www.alfaromeovrienden.nl
www.allesisdrama.com
www.alzheimer.nl
www.annorlunda.nl
www.artiparti.nl
www.bcservaes.nl
www.belavivi.nl
www.benev.be
www.bobm.nl
www.bolderikpleinfeest.nl
www.bonobomaastricht.nl
www.childrescue.net
www.cicerefoundation.org
www.cinemaluna.nl
www.circumflex.nl
www.cultuurfonds.nl
www.dante-maastricht.nl
www.ddstadsschut.nl
www.decubitusozl.nl
www.drukmuseum.nl
www.efdm.nl
www.ehbo-maastricht.nl
www.enci-stop.nl
www.fanclub-joiedevivre.nl
www.fanfare-juliana.nl
www.fanfaresintservatius.nl
www.femmes-tastiques.tk
www.field2play.com
www.gigantius.nl
www.hdcnlimburg.nl
www.hdnexus.net
www.heemkundewolder.nl
www.hondamatics.nl
www.hooked.nl
www.hurricanebrassband.nl
www.hustinxstichting.nl
www.ibd.unimaas.nl
www.ichthusmaastricht.nl
www.ihol.nl
www.ikc.nl
www.ingelegilde.nl
www.instudo.nl
www.janvaneyck.nl
www.jekerkwartier-maastricht.nl
www.jezuietenberg.nl
www.jojohaven.nl
www.jumpingindoormaastricht.nl
www.katerjach.com
www.kidogo.org
www.kimbriatennis.nl
www.kinderfonds.nl
www.klaorloch.nl
www.kleineburcht.nl
www.kombimaastricht.nl
www.kommelkwartier-maastricht.nl
www.laveloss.nl
www.leoclubmaastricht.com
www.le-phare.nl
www.lesmust.nl
www.lessacripantes.nl
www.lgog.nl
www.lifeteenmaastricht.nl

www.limburgsecomponisten.nl
www.luna-tik.nl
www.lvcmaastricht.nl
www.maastrichtartpromotion.net
www.maastrichtbusinessforum.nl
www.maastrichtniou.nl
www.mamaalice.nl
www.mestreechterfanfaarstjoezep.nl
www.meufoundation.org
www.mhdextravaganza.nl
www.mhv-abraxas.nl
www.miaad.org
www.mmsrc.nl
www.moononline.nl
www.mosasaurussen.nl
www.mrhiddema.nl
www.msrvsaurus.nl
www.mvmn.nl
www.nanweb.org
www.naturisten-maastricht.nl
www.ncmaastricht.nl
www.oddexpreszo.nl
www.oddmallicht.nl
www.offvm.nl
www.ohdoberon.nl
www.ohdprometheus.com
www.openwijs.nl
www.opvangcentrum-impuls.nl
www.orakelmaastricht.nl
www.osm1995.nl
www.paradoxadventures.nl
www.partycolare.nl
www.pathfinderholland.nl
www.philfolles.nl
www.pietersgilde.nl
www.proteamlimburg.nl
www.racingformaastricht.nl
www.rapid-stayokay.nl
www.rockwiever.nl
www.roodenleeuw.nl
www.rotaractmaastricht.nl
www.rotarymaastrichtoost.nl
www.rt62.nl
www.schutterijdeheeg.tk
www.scoutingamby.nl
www.scoutingcaberg.net
www.scoutinglbp.com
www.seniorenmaastricht.nl
www.servaassleutel.nl
www.servicemedical.nl
www.shclimburg.nl
www.sib-nederland.nl
www.sjlaaibok.nl
www.smokkel-kulturserver-nrw.de
www.sterdertoekomst.nl
www.stichtingcultuurbedrijfmaastricht.nl
www.stichtingintro.nl
www.stichtingpantarhei.nl
www.stichtingsjefhutsch.nl
www.stpieter.nl
www.sunergos.nl
www.svhelix.nl
www.svkoko.nl
www.svleven.nl
www.swingle.nl
www.tafelstraat13.nl
www.tempeleers.nl
www.tevhid.nl
www.toonhermanshuismaastricht.nl
www.tragos.nl
www.transparence.nl
www.unionbyfiction.nl
www.upendocentre.org
www.ut-kump.com
www.uvt.nl
www.vicarie-sn.org
www.visstandverbetering-maas.nl
www.voormantelzorgers.nl
www.vriendendiensthorizon.nl
www.walburga.nl
www.waldolala.nl
www.wereldwinkelmaastricht.nl
www.winterland.nl
www.woonbelang.com
www.woonvallei.nl
www.zoepeenbloze.nl
www.zuiderlucht.nl

VeRF eN LAk
www.burovas.nl
www.cibasc.com
www.felixverf.nl
www.joheutsverf.nl
www.jrtpaintings.nl
www.vdputtenverf.nl
www.verf-kampioen.nl
www.verfland.nl

VeRhuiziNgeN

www.adremlimburg.nl
www.atstransport.nl
www.centrumverhuizingen.com
www.herpertz.nl
www.vanhaasterverhuizingen.nl
www.volkersverhuizingen.nl

VeRhuuR
www.boels.nl
www.bo-rent.nl

www.crijnsbanden.nl
www.cyberdance.nl
www.expotech.nl
www.lhbverhuur.nl
www.louproductions.nl
www.spabo.nl

VeRkeeRsbuReAus
www.veiligverkeernederland-limburg.nl

VeRLiChtiNg
www.greaselighting.nl
www.lampenier.nl
www.qcfactory.com

VeRLOskuNDigeN
Naomi Satijn Verloskundige  043-4093087
www.naomisatijnverloskundige.nl
www.verloskundigenpraktijkmaastricht.nl
www.verloskundigevita.nl

VeRpAkkiNgsbeDRijVeN
www.debant.com
www.mondipackaging.com

VeRpAkkiNgsmAChiNes
www.bates-vultechniek.nl
www.preselectpack.nl

VeRpLeegARtikeLeN
Medireva Medische Hulpmiddelen
0800-0201201 www.medireva.nl

VeRpLeeghuizeN

VeRtAALbuReAus
www.annalingua.com
www.aquila-translation.nl
www.balancetranslations.com
www.bureaulara.nl
www.condortext.com
www.duovertaalburo.nl
www.ejktranslations.nl
www.eurolingo.eu
www.ictext.nl
www.isavertaal.nl
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www.justineboersvertalingen.nl
www.kimtranslations.nl
www.l-et-l.nl
www.lingua-world.de
www.marcelpalmen.nl
www.penproducties.nl
www.pluis-translations.nl
www.simplyenglish.nl
www.timetranslations.com
www.transsetter.nl
www.vertaalbureau-lecoeur.nl

VeRzekeRiNgeN -
VeRzekeRiNgskANtOReN

www.aon.nl
www.askam.nl
www.ass-damen.nl
www.ass-sprenger.nl
www.bastiaens-hypotheken.nl
www.devreeverzekeringen.nl
www.edcreemers.nl
www.fao-hagenbroeck.com
www.forzafinance.nl
www.fransintzand.nl
www.ifsmaastricht.nl
www.keulerskuijpers.nl
www.kolmadvies.nl
www.kostons.nl
www.meeus.com
www.opbroek.nl
www.pawlowski.nl
www.reindersassurantiegroep.nl
www.segersassurantien.nl
www.vanschayk.nl
www.victorbeyers.nl
www.zuidstaete.nl

VeRzORgiNgshuizeN
www.debeyart.nl

www.mosaezorggroep.nl
Zie advertentie rubriek: zorgcentra

ViDeO - FACiLiteiteN eN pRODuCties
www.3dclip.com
www.filmroes.nl
www.hillsuite7.com
www.jmbvideo.nl

ViDeOthekeN
www.18plus.nl
www.filmclub.nl
www.moviestars-maastricht.nl
www.videotheekbakker.nl
www.videotheekeroland.nl

ViOOLbOuW
www.rijsemus.nl

Vis
www.de-dolfijn.nl
www.schmidtzeevis.nl

VLAggeN eN WimpeLs
www.limburgsvlaggencentrum.nl

VLees(WAReN) -
FAbRiekeN eN gROOthANDeL

www.daamen-verswaren.nl
www.vanleendert.nl
www.vleeshandelperot.nl

VLiegeRs
www.vliegeruit.com

VLOeRbeDekkiNg
www.carpetright.nl

www.gorissensfeervolwonen.nl
Zie advertentie rubriek: woninginrichting

VLOeReNbeDRijVeN
www.ttgigant.com
www.maasis.nl

www.vanzandvoort.nl
www.vloerenbedrijfvandeloo.nl
www.vloerenexperts.nl

VOChtbestRijDiNg
www.ron-bouw.nl

VOegWeRkeN
www.hwmeijers.nl
www.metsel-voegwerken.nl
www.voegersbedrijfdirix.nl

VOetbALVeReNigiNgeN
www.leonidas-w.nl
www.mvv.nl
www.rkvcl.nl
www.scharn.nl
www.scjekerdal.nl
www.vvdaalhof.nl
www.yerna.nl

VOORLiChtiNgsbuReAus
www.ecdpm.org

VRACht- besteLWAgeNVeRhuuR
www.adremlimburg.nl

VRijetijDskLeDiNg
www.jeanscentre.nl
www.lacoste.com
www.vet.nl

VVV’s
www.vvv-maastricht.eu

WAReNhuizeN
www.action.nl
www.hema.nl
www.vd.nl

WARmteteChNiek
www.norad.nl

WAsseRijeN
www.wasserijhuysmans.nl

WAteRbehANDeLiNg eN
WAteRzuiVeRiNgssystemeN

www.aqualuxe.nl
www.limburgfilter.com

WAteRLeiDiNgbeDRijVeN
www.wml.nl

WebDesigN buReAus
www.2improve.nl
www.aai-ict.nl
www.adinets.com
www.archipelweb.nl
www.atc-network.com
www.bezigeby.nl
www.broot.nl
www.bytemotion.nl
www.cid-iv.com
www.clartdesign.nl
www.dackus.nl
www.diamediaminds.com
www.digi-d-sign.nl
www.directwebsolutions.nl
www.e78.eu
www.edoceo.nl
www.elijahwebbouw.nl
www.epitec.nl
www.ewsnl.com
www.frankstorck.nl
www.gmtc.nl
www.goal043.nl
www.gosidesign.nl
www.gosker.nl
www.hmwebdesign.nl
www.hulsteijn.nl
www.in-bloom.org
www.jaspersderooy.nl

www.jonkerdesign.nl
www.justgoodmedia.eu
www.kramerdesign.nl
www.lentenmmdesign.nl
www.leodotcom.nl
www.major-g.nl
www.mediawereld.com
www.midd.ag
www.mikeatwork.nl
www.milestre.nl
www.miranet.nl
www.mxtmedia.nl
www.navamus.nl
www.niew.nl
www.nkdesign.nl
www.profiler.nl
www.progressix.com
www.publivel.nl
www.signware.nl
www.sourcefusion.nl
www.studiobackerra.nl
www.thed-ontwerp.nl
www.tomhuynen.nl
www.tresjulie.com
www.wefocus.com
www.wemmersnet.nl
www.wepsajt.nl
www.wiseline.com
www.yello.nl
www.yvovd.com

WeLLNessCeNtRA
www.itsfun2bfit.nl

WeNs- eN pReNtbRieFkAARteN
www.cc-nederland.nl

WeRViNg eN seLeCtie
www.aaselect.com
www.de-vet.nl
www.equipe.nl
www.hrc-international.com
www.hr-multitalent.nl
www.interim-groep.nl
www.limburgvac.nl
www.mercuriurval.com
www.mribv.com

Opportunity Job  06-19751211
www.opportunityjob.nl
www.promo-vision.net
www.scrs.nl
www.seedesign.nl
www.selexxyz.nl
www.stroosnier.nl
www.surge.nl
www.topbuyers.nl
www.top-office.nl
www.vitae.nl

WijNgAARDeN eN WijNbOuW
www.apostelhoeve.nl
www.ewdm.nl
www.hoevenekum.nl
www.viticonsult.nl

WijNkOpeRijeN eN -gROOthANDeL
www.benschiffeleers.nl
www.delacasierra.com
www.florop.com
www.goessenswijnen.com
www.hungarianwines.nl
www.lecoqdor.nl
www.newworldwineries.com
www.sauterwijnen.nl
www.thiessen.nl
www.vinifins.nl
www.vinodivino.nl
www.vinorama.nl
www.vojacek.nl

WiNkeLCeNtRA
www.brusselsepoort.nl
www.winkelcentrumcaberg.nl
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WONiNgbOuWVeReNigiNgeN
eN -stiChtiNgeN

www.maasvallei.nl
www.servatius.nl
www.vernieuwendwonen.nl
www.vitaliswonen.nl
www.woningburo-maastricht.nl
www.woonpunt.nl

WONiNgbuReAus
www.radar.org
www.rotsvast.nl
www.vesteda.com

WONiNgiNRiChtiNg
www.andrevanvught.nl
www.coengorter.nl
www.dekeukenstudio.nl
www.de-woonstee.nl

www.gorissensfeervolwonen.nl
Zie advertentie op deze pagina

www.guusdresens.nl
www.home-service.nl
www.japonais.nl

www.jokedegroot.nl
www.jusseninterieur.nl
www.koloristik.com
www.lifestylewonen.nl
www.rivieramaison.com
www.torodesign.nl
www.verwondering.nl
www.villatrepetie.nl
www.wmm.nl

WONiNgtextieL
www.rainmondneuhof.com

WOONACCessOiRes eN -DeCORAtie
www.conflict.to
www.fusionindesign.nl
www.khanny.nl
www.kwantum.nl
www.leenbakker.nl

WORkshOps
www.coachingmaastricht.nl

www.fanny-rose.nl

Piekel Slors  06-28236595
www.piekel.nl
www.studioharlekijn.nl
www.vivito-galerie.nl

yOgA eN meDitAtie
www.yogamaastricht.nl
www.yoga-surya.nl

zALeNVeRhuuR
www.festivillage.nl
www.fortsintpieter.nl
www.groote-societeit-maastricht.nl
www.maastrichtmusichall.nl
www.stayokay.com

www.vaeshartelt.nl

zAND eN gRiND
www.sigrano.nl

www.wessem.com
Zie advertentie op deze pagina

ziekeNhuizeN
www.azm.nl

www.diagnostischcentrum.com

ziekeNVeRVOeR
www.taxi-frenske.nl

zOetWAReN - WiNkeLs
www.jamin.nl
www.pinkyshop.nl

zONNebANk- eN sOLARiumCeNtRA

www.citysuncenter.nl
www.mestreechterzunneke.nl

zONNe-eNeRgie
www.desolarshop.eu
www.dcarolluiken.nl

zONWeRiNgeN
www.gorissensfeervolwonen.nl
Zie advertentie rubriek: woninginrichting

www.maratec.nl
www.movaka.nl
www.pedrokuijpers.nl
www.rbonfrere.nl
www.soons-zonwering.nl
www.sunshine-zonwering.nl

zORgCeNtRA

zORgVeRzekeRiNgeN
www.cz.nl

zuiVeL -
FAbRiekeN eN gROOthANDeL

www.brmmaastricht.nl

zWembADAANLeg,
-VeRkOOp eN ONDeRhOuD

www.polyplex.nl

zWembADeN eN zWemsChOLeN
Zenden Sports  043-3212211
www.zendensports.nl

wonen in je eigen stijl
met brede collecties raamdecoratie, vloerbedekking, vinyl, karpetten

en buitenzonwering. voor kwaliteit, advies, tips en trends.
De Mandel 2 Winkelcentrum Heer Maastricht

Tel 043 356 09 09 Fax 043 356 09 14 www.beksinterieur.nl

VOOR AL UW ZAND EN
(SIER)-GRIND!

BORGHARENWEG 160 MAASTRICHT | 043 • 363 19 99 | WWW.WESSEM.COM

t (043) 354 91 80 
i www.mosaezorggroep.nl 

Brouwersweg 100C 02
6216 EG Maastricht
tel: 043-347 99 44

e info@reinaert-kliniek.nl
www.reinaert-kliniek.nl

(zie ook advertentie onder rubriek klinieken)

www.gorissensfeervolwonen.nl

Stationsstraat 7, 6247 BJ  GRONSVELD 

T. +31 (0)43 408 1250

zonwering  vloerbedekking 
raamdecoratie  laminaat 
behang  woonaccessoires
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U vindt ons op www.lin.nl, maar u kunt ons natuurlijk ook altijd mailen via info@lin.nl,
bellen, schrijven of faxen.

Wij zijn LIN Hotels & Resorts, onderdeel van de LIN Groep. De LIN Groep beheert en exploiteert
hotels.

Naast het conventionele hotelgebruik – u kunt gerust bij ons boeken voor een schitterend een- of
meerdaags verblijf, en vraagt u ook  naar de mogelijkheden van ons beauty - en wellnes-centrum -

ontwikkelde de LIN Groep haar LINOTELPLAN™.

Het LINOTELPLAN™ maakt het voor iedereen mogelijk zich te laten verwennen en zich te koesteren

in de luxe van onze hotels.

Voor bedrijven en instellingen biedt het LINOTELPLAN™ een uitstekende mogelijkheid om hun

relaties, personeel, klanten en potentiële klanten in de watten te (laten) leggen.

Voor de mogelijkheden voor zowel particulier als ondernemer verwijzen wij naar de volgende pagina.

Alhoewel de LIN Hotels restaurants herbergen met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding drukt

er op de deelnemers in het LINOTELPLAN™ (of de door hun aangewezen gasten)  geen enkele

verplichting met betrekking tot het gebruiken van maaltijden!

LINOTELPLAN™: anders, beter, helder!

VERWACHT HET BESTE; WIJ DOEN BETER!

LIN Hotels & Resorts BV

Hochstrasse 2

Kyllburg, Duitsland

Postbus 210 NL-6200 AE Maastricht

T +31 43 325 96 66

LLINOOTELPPLAAN™™

Watt biedtt het LIINOTELPLANN™ de particuulier?
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Huenges Wajer Joosten Notarissen staat voor hoogwaardige en heldere notariële 
dienstverlening, gericht op Nederlanders en Belgen met grensover-schrijdende 
belangen. U kunt bij ons terecht voor alle notariële diensten, zoals schenkingen, 
testamenten, estate-planning, maar ook oprichting van vennootschappen en 
(grensoverschrijdende) onroerend goed transacties. 

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen; een exclusief samen-
werkingsverband van Nederlandse notarissen waarbinnen service, kwaliteit en 
kennis-overdracht centraal staat.

Ook werken wij, binnen Eur@cte, internationaal samen met notarissen uit de 
gehele Europese Unie. Hierdoor kunnen wij niet alleen in België en Nederland, 
maar ook o.a. in Duitsland en Frankrijk optimale notariële service verlenen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankoop van uw woning in Frankrijk.

Daarnaast profi teert u tevens van onze vele kosteloze extra’s, zoals:
• een Service Certifi caat, een controle van uw akte op de actualiteit en uw 

persoonlijke situatie;
• een abonnement op onze elektronische nieuwsbrief, met elke twee maanden 

de nieuwste ontwikkelingen die in uw situatie relevant zijn;
• de testamenttoets, een indicatie van eventueel nog te regelen zaken.

Aangesloten bij Netwerknotarissen

Notarieel maatwerk,
toegesneden op uw situatie

T +31 (0) 43 350 99 50 Wethouder Vrankenstraat 21
F +31 (0) 43 361 58 24 6227 CJ  Maastricht
info@hwj-notarissen.nl www.hwj-notarissen.nl

Gratis parkeren voor de deur!

Zekerheid, gemak en kostenbesparing 
voor nu én later.
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