
Tijdelijk actie aanbod zakelijk Internet 

 
Voor zakelijk glasvezel werkt ICC-Parkmanagement samen met Breedband in Bedrijf.  

Momenteel hebben onder andere KPN en Ziggo een eindejaarsactie met gunstige tarieven. 

Meer informatie over deze actie vindt u op de website van Breedband. De link naar de site is 

http://www.breedbandinbedrijf.nl/news/view/Internet-over-glasvezel-tegen-stuntprijzen.html 
 

Voordelige energie.  

ICC-PMM heeft met PM Energie een overeenkomst om collectief energie in te kopen voor de 

leden. Dit kan interessante voordelen opleveren tot wel 25% kostenbesparing ten opzichte 

van uw huidige energierekening. Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met 

de parkmanager of het secretariaat. Meer informatie leest u via de link 
http://www.iccpmm.nl/werkgroepen/energie/ 

Maak het vandalen niet al te gemakkelijk! 

 

Tijdens de jaarwisseling is het nog belangrijker om brandbare materialen op een 

zodanige wijze op te slaan of af te schermen, dat deze niet kunnen worden 

weggesleept naar een illegaal vuur. Wij raden u aan om alle losliggende spullen veilig 

(binnen) op te ruimen en auto’s zo mogelijk binnen de hekken te zetten. Denkt u er ook aan 

om brievenbussen af te sluiten/plakken? Dit geeft minder aanleiding om rottigheid uit te 

halen. Voor uitgebreide informatie over (brand)veiligheid kunt u de volgende websites 

raadplegen www.checklistbrand.nl en www.veiligondernemenscan.nl  

 
Nieuwe MKB-subsidieregeling VIA (Versneller Innovatieve Ambities) 
De VIA subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het MKB. 

Hiervoor is 7 miljoen euro beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door het SNN en richt 

zich op ontwikkelingsprojecten. Er is een apart budget beschikbaar voor projecten, die een 

bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb’ers 

worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage. Voor meer informatie kunt u 

http://www.breedbandinbedrijf.nl/news/view/Internet-over-glasvezel-tegen-stuntprijzen.html
http://www.iccpmm.nl/werkgroepen/energie/
http://www.checklistbrand.nl/
http://www.veiligondernemenscan.nl/


de website www.snn.eu/via raadplegen. U kunt op die site ook een QuickScan uitvoeren om 

te zien of uw aanvraag kans van slagen heeft. 

 

 

 
SOS Kinderdorpen – geen kind mag alleen opgroeien! 

Er is € 740,- opgehaald voor het doel, dat Kees Kuijpers heeft gekozen voor zijn afscheid. 

Top! 

 
 

Wijziging postadres ICC-PMM 

Ons postadres is per 1 januari 2016 Werkhorst 36, 7944 AV Meppel. De postbus gebruiken 

we vanaf die datum niet meer.  

 
 

Wij wensen u allen hele fijne en gezellige Kerstdagen en een mooi en succesvol 2016, 

waarin we op dezelfde prettige wijze met elkaar kunnen blijven samenwerken! 
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