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Samen goed  
             op weg   

Adverteren op onze  
                             twee rolstoelbussen

Professionele belettering 
 
Onze rolstoelbus is volledig beletterd in de Samen  
Vrienden huisstijl.  De fraaie en professionele uitstraling 
doet daardoor veel recht aan de adverteerders die met 
hun logo op de bussen staan. 
Behalve met een logo is het ook mogelijk om alleen met 
een naams vermel ding (wij noemen dat SamenVriendjes) 
achterop de rolstoelbussen te staan. 
 
Samen Vrienden heeft twee indentieke  
rolstoelbussen rondrijden! 
 
Bedrijven en vriendjes die op de bus staan krijgen ook een 
link en, bij logovermelding), hun logo op de website van 
Samen Vrienden. 
 
 

Stichting Samen Vrienden is een stichting die geld  
genereert voor de bewoners van de Woonzorggroep 
Samen in Noord Holland Noord. Met die opbrengsten 
onderhouden we onder andere twee eigen rolstoelbussen. 
Deze bussen brengt bewoners van en naar evenmenten 
zoals markten, koopavonden en of een leuk uitstapje.  
We kunnen dit doen door de vele vrijwillge chauffeurs die 
gezamenlijk totaal zo’n 30.000 tot 50.000 km per jaar 
met de bewoners door de omgeving rijden.  
 
Van het geld dat we ophalen met door Samen Vrienden 
georganiseerde evenementen en acties en de opbrengsten 
van adverteerders op de rolstoelbussen gaat het 
leeuwendeel naar het rijdend houden en afschrijving van 
onze bussen.  
 



Informatie kunt u ook vinden op onze website: www.samenvrienden.nl

Bij Woonzorggroep  
Samen behoren: 

 

Verpleeghuis Magnushof (Schagen) 

Zorgcentrum De Bron (Schagen) 

Zorgcentrum De Zandstee (’t Zand) 

Zorgcentrum Kapellehof (Den Oever) 

Zorgcentrum Lelypark (Wieringerwerf) 

Zorgcentrum Winkelmade (Winkel) 

Zorgcentrum Noorderlicht (Hippolytushoef) 

Zorgcentrum Molenweid (Wieringerwaard) 

Woonzorgcomplex Angelapark (Warmenhuizen) 

Woonzorgcomplex De Caegstate (Schagen) 

Woonzorgcomplex Hornhoeve (Dirkshorn) 

Woonzorgcomplex Huys ten Oghe (Callantsoog) 

Woonzorgcomplex Maria Mater (’t Veld) 

Woonzorgcomplex Sabinahof (Waarland) 

Woonzorgcomplex St. Jozefpark (Tuitjenhorn) 

Woonzorgcomplex St. Maartenshof (Sint Maarten)  

Woonzorgcomplex Parkzicht (Hippolytushoef) 

Woonzorgcomplex de Carrousel (Breezand) 

Thuiszorg Samen (Schagen) 

Seniorenhuisvesting Schagen 

Wijksteunpunt Keijzershoff (Anna Paulowna)

2022 Vormgeving en opmaak: SdH Vormgeving

Wat kost dat? 
WIj spreken we liever wat het oplevert. Maar we begrijpen dat u graag 
wilt weten hoeveel u van de belasting kunt aftrekken. Samen Vrienden 
heeft ANBI status, dus uw giften zijn volledig aftrekbaar. 
 
Vermelding met logo 
U kiest wij plakken. Bijvoorbeeld één logo op één van de twee bussen*, of 
één logo op beide bussen*, of 2x op één bus als dat wenselijk is. En twee 
logo’s op elk van de twee bussen* kan natuurlijk ook. We plaatsen uw 
logo in een kader van 55 bij 20 centimeter in de huisstijlkeuren van 
Samen Vrienden. Dit laatste komt de attentiewaarde ten goede en zorgt 
evoor dat onze bus er verzorgd en stijlvol blijft uitzien. Dagelijks is de 
naam van uw bedrijf dan op vele plekken in de Kop van Noord-Holland te 
zien. En meer dan dat. Want met deze vermelding komt tevens naar 
voren dat uw onderneming getuigt van maatschappelijke betrokkenheid. 
 
Naamsvermelding achterop (SamenVriendjes) 
Op de achterzijde van de bussen is het mogelijk een naamsvermelding te 
krijgen (zonder logo). Al vanaf €100,- per jaar staat u of uw bedrijf op 
onze bussen. 
 

 

Bent u geïnteresseerd in naamsvermelding  
op onze rolstoelbus?  
 
Neemt u dan contact op met Bertil Groot 
telefoon 06 53 25 10 47.  
U kunt ook e-mail sturen naar:  
organisatie@samenvrienden.nl 
 
*In overleg, volgens de SamenVrienden promotierichtlijnen  

en op basis van beschikbaarheid.

goed op weg!
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Samen Vrienden

Kofferbakmarkt
mei-september

31 december
Oliebollenverkoop Magnushof

KESY MOBILITY
MOBILITEITSOPLOSSINGEN OP MAAT

STEGMAN
EEN GAVE VOOR GEVEN

TAYLOR ELEKTROTECHNIEK
DEN HELDER

KLEIMEER ASSURANTIËN
MEER DAN VERZEKEREN ALLEEN

SCHAGER APOTHEEK 
SCHAGEN

TOES MONTAGE
SCHAGEN

STOUTHART & HILBER
NOTARISSEN

BAKKERIJ SLIJKERMAN
SINDS 1936


