VICANTO
NETWORKS BV
LEVERANCIER VAN ICT-DIENSTEN

CONTACTGEGEVENS
VICANTO NETWORKS BV
TOURLOUSSE ANTHONY
KAPELHOEKSTRAAT 26
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 69 04 77
0473 83 32 98
BE0633573118

VOORSTELLING
Vicanto Networks is een leverancier van ICT-diensten en
oplossingen, gespecilaliseerd in netwerk-en beveiligingsdiensten. Het werd in 1915 opgericht door Anthony
Tourlousse en heeft zijn hoofdkantoor in België.
Anthony Tourlousse heeft heel wat jaar ervaring in ICT
opgedaan terwijl hij in uitdagende omgevingen werkte,
waaronder de financiële sector, de overheid, het leger,
de gezondheidszorg, de dienstverlening, multinationals
en andere grote bedrijven.

ANTHONY@VICANTO-NETWORKS.BE
WWW.VICANTO-NETWORKS.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Vicanto Networks biedt een breed scala aan netwerken beveiligingsdiensten .
• Analyseren
• Ontwerpen
• Installeren en implementeren
• Migreren
• Geavanceerde probleemoplossing
• Adviseren
• Auditing
• Leveren van hardware
• Opleiden
Hieronder vindt u een indicatie van de merken waar
Vicanto Networks diepgaande kennis over heeft. Dit zijn
echter niet de enige :

QUICKLETTER BV
DUIDELIJK HERKENBAAR

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
QUICKLETTER BV
LIEBEEKSTRAAT 14
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 22 63 77
0496 84 62 05
INFO@QUICKLETTER.BE
WWW.QUICKLETTER.BE
BTW-NUMMER
BE 0426 549 976

Quickletter bv is al meer dan 35 jaar een naam in de
reclamewereld die klinkt als een klok.
Huidige bestuurders en beletteringsfreaks Frederick
Vansteenkiste en Frederick Cornette geloven dat elk
onderdeel van uw bedrijf een kans biedt om reclame
te maken.
Uw bedrijfsnaam, logo of boodschap op de juiste
communicatiedrager aanbrengen is voor uw bedrijf een
onmisbare troef.
Uw herkenbaarheid sterk verhogen, daar gaat Quickletter
bv voor. Quickletter bv heeft de ervaring, de capaciteit
en bovenal de wil om de perfecte promotieoplossing voor
uw bedrijf te realiseren.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Quickletter bv zorgt voor :
-Uw voertuigreclame : belettering of bestickering van uw
personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, trailers,
autocars, …
-Uw gebouwreclame : frames, banners, gevelbekleding,
raambelettering, wand- en muurdecoratie, totems en
zuilen, vlaggen en lichtreclame, …
-Andere reclame : gevelpanelen, werf- en spandoeken,
werf- en bouwborden, stoepborden, letters en stickers, …
Quickletter bv creëert rekening houdend met uw
persoonlijke voorkeur. Het professioneel montageteam
bezorgt u een piekfijne afwerking.
Gezien worden, herkend worden en herinnerd worden :
Quickletter bv brengt uw bedrijf positief in beeld.

TUINEN FREDERIK
AANLEG EN ONDERHOUD

CONTACTGEGEVENS
TUINEN FREDERIK
HOOGHE FREDERIK
HEIRWEG 119B
8800 BEVEREN-ROESELARE
GSM: 0475 / 94 37 47
TEL: 051 / 58 87 37
TUINENFREDERIK@SKYNET.BE
WWW.TUINENFREDERIK.BE
BTW-NUMMER
BE 0533 658 069

VOORSTELLING
Frederik Hooghe startte eind 1999 zijn zelfstandige
zaak ‘Tuinen Frederik’ op.
Tuinen Frederik maakt totaal geen onderscheid of
het nu om grote of kleine tuinen gaat. Vakkundig en
met grote precisie voert Frederik al zijn projecten tot
in het kleinste detail uit.
Een tuin zorgt voor een levendige, representatieve
sfeer en geeft uw huis of gebouw een eigen gezicht.
Iedere tuin vraagt qua aanleg en onderhoud een
geheel andere aanpak. Een tuin moet niet alleen
uitblinken door zijn vormgeving maar moet ook
functioneel zijn.
Als tuinondernemer is het Frederik’s ambitie om niet
te teren op wat reeds verworven is, niet bij de
pakken te blijven zitten, maar steeds in te spelen op
nieuwe uitdagingen en mogelijkheden die zich
aandienen.
Frederik en zijn medewerkers staan en gaan voor
kwaliteit, door deze factor realiseert Tuinen Frederik
mooie tuinen onder het motto :
'Ons beroep is onze passie’.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Frederik komt steeds persoonlijk bij u langs en luistert naar
uw wensen en noden zowel voor
-ontwerp
-aanleg
-renovatie als
-onderhoud
van uw tuin of groene zone, voortuin, zijkant, oprit, terras,
plantenborder, grote tuin of totaalconcept. Steeds heeft
Frederik een creatieve kijk op de uitwerking ervan dank zij
zijn jarenlange ervaring.

WILLY SAMYN BV
ALUMINIUMCONSTRUCTIES

CONTACTGEGEVENS
WILLY SAMYN BV
NIJVERHEIDSLAAN 5
8890 DADIZELE/MOORSLEDE
056 50 02 32
BE0421151234
INFO@SAMYNBVBA.BE
WWW.SAMYNBVBA.BE

VOORSTELLING
De firma Willy Samyn bvba uit Dadizele bestaat sinds 1967.
Door de jaren heen bouwden ze een sterke reputatie op.
Niet alleen bij hun particuliere klanten, maar ook bij
architecten en aannemers.
Willy Samyn bv is gespecialiseerd in het maken en
plaatsen van aluminium ramen, deuren en schuifdeuren.
Ondertussen kan de firma rekenen op zijn medewerkers
die de nieuwe ramen en deuren met veel vakmanschap
fabriceren en komen plaatsen.
Willy Samyn bv beschikt over een grote toonzaal waar
deskundig advies gegeven kan worden.
Ontdek er de verschillende raam-en deurprofielen,
de beschikbare kleuren en afwerkingen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT,
Hun specialiteiten zijn het maken en plaatsen van
aluminium ramen, deuren en veranda’s
Willy Samyn bv is vooral gespecialiseerd in particuliere
woningbouw, zowel nieuwbouw als renovatieprojecten,
maar ook voor appartementsgebouwen kunt u op hem
beroep doen.
Op zoek naar nieuwe ramen en deuren in aluminium?
Breng dan zeker een bezoekje aan zijn toonzaal.
Gelieve vooraf een afspraak te maken.

TEAMSWEAR
SPORTKLEDIJ – SPORTARTIKELEN en
ACCESSOIRES

CONTACTGEGEVENS
INTERSHOE NV
KORTRIJKSTRAAT 121
8770 INGELMUNSTER
BE0453486453
051 32 16 05
KLANTENSERVICE@TEAMSWEAR.BE

WWW.TEAMSWEAR.BE

VOORSTELLING
Teamswear werd opgericht in 2001 en is een dochter
van de schoenenketen Berca Shoes.
Zij bieden heel wat sportgerelateerde artikelen aan en
willen zich onderscheiden in de serviceverlening.
Teamsware staat voor :
-een snelle levering
-scherpe prijzen
-een ‘niet goed-geld terug’-garantie van 30 dagen
-geen verzendingskosten
-heel wat productkennis en een gebruiksvriendelijke
online-winkel.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Bij Teamswear vindt u een ruim aanbod sportartikelen,
sportkledij en accessoires voor :
-voetbal
-basketbal
-volleybal
-tennis
-handbal
-fitness
-hockey
-sporttassen en running benodigdheden
-vrijetijdskledij

KASTER KEUKENS
VERVAARDIGING VAN KEUKENMEUBELEN

CONTACTGEGEVENS

VOORSTELLING

KASTER KEUKENS NV
POPULIERSTRAAT 73
8800 ROESELARE

Kaster Keukens staat voor kwaliteit en persoonlijke
aanpak. Een keuken voor het leven.
Zij maken van uw keuken het hart van uw huis.
Bij Kaster ontwerpen zij een keuken die niet alleen bij
uw woning past, maar ook bij uw gezin.

051 69 69 00
BE0705868109
INFO@KASTER.BE
WWW.KASTER.BE

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Zij vervaardigen uw keukenmeubelen.
Op basis van uw ideeën en schetsen maken zij een
ontwerp van uw keuken.
Dit wordt door hen verder aangepast zodat het 100%
overeenkomt met de keuken die u voor ogen had.
Samen met u kiezen zij de juiste materialen. Kaster
kiest resoluut voor materialen die niet alleen mooi zijn
maar ook duurzaam.
Zij produceren de keuken in hun eigen atelier en
laten ze plaatsen door ervaren vakmannen.
Ook na de installatie kunt u met uw vragen over
vervangingen of schade steeds bij Kaster terecht.

BOUWWERKEN
ALLEMAN BV
ALGEMENE BOUWWERKEN

CONTACTGEGEVENS
ALLEMAN FREDERIK
WIJNENDALESTRAAT 98 , 8800
ROESELARE-BEVEREN
BE0686898768

VOORSTELLING
Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben bij een ander
bouwbedrijf besloot Frederik in 2012 om zelfstandig
aannemer te worden.
Hij wil zich vooral richten op kleinere verbouwingen ,
renovaties en aanpassingen aan de woning.

0487 66 69 07
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
INFO@BOUWWERKENALLEMAN.BE
WWW.BOUWWERKENALLEMAN.BE

Voor al uw bouw-, verbouw – of renovatieplannen kunt u
bij Frederik terecht. Hij zoekt samen met u naar een
evenwicht tussen prijs en kwaliteit.
Vaak willen eigenaars zelf werken uitvoeren maar weten
ze niet hoe te beginnen. Ook hiervoor kunt u Frederik
inschakelen, bij Frederik heb je namelijk de mogelijkheid
om zelf een handje toe te steken.
•
•
•
•
•
•

Metselwerken
Gevelrenovatie
Terrassen / opritten
Wandtegels
Vloertegels
EPDM dakbedekking

Bij Bouwwerken Alleman bv is uw woning in goede
handen. Contacteer hem vrijblijvend voor meer info.

MARNICK VERHELST
PLAATSEN VAN VLOEREN EN TERRASSEN

CONTACTGEGEVENS
MARNICKSVLOEREN
VERHELST MARNICK
ESDOORNSTRAAT 1
8800 ROESELARE
0475 53 28 58
BE0897324828
MARNICK.VERHELST@TELENET.BE
WWW.MARNICKSVLOEREN.EU

VOORSTELLING
U wilt een nieuwe vloer leggen, in huis of op het terras ?
U wilt nieuwe faiences in de badkamer of in de keuken ?
Waar vindt u de tegel van uw dromen ?
Marnick Verhelst geeft u graag advies bij de juiste keuze
van de materialen. Elk materiaal heeft immers zijn eigen
karakter en uitstraling. Bovendien bestaan er verschillende
legpatronen en moet u rekening houden met het
onderhoud.
Met meer dan 30 jaar ervaring in het vak staat Marnick
Verhelst garant voor kwaliteit. Met zijn enthousiast team
voert hij opdrachten uit zowel voor professionelen als
particulieren.
Elke opdracht wordt uitgevoerd met maar één doel voor
ogen: een tevreden klant.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Marnick kunt u terecht voor :
-het leggen van vloertegels
-het plaatsen van faiences
-het aanleggen van terrassen en opritten
-nieuwbouw- en renovatieprojecten
-het plaatsen van tabletten in natuursteen of keramisch.
Formule op maat van de doe-het-zelver :
Denkt u eraan om uw vloer, wandbetegeling of terras zelf
te plaatsen ? Dat kan perfect !
Marnick helpt u op weg met de keuze van de materialen.
Hij helpt u de werken op te starten en zet u op weg zodat
u het werk eigenhandig kan voortzetten met een
vlekkeloos resultaat.
Voor al uw vragen of voor een vrijblijvende offerte, aarzel
niet om Marnick te contacteren.

OFT NV DELEYE
OUTFITTERS FOR FASHION AND TEXTILES

CONTACTGEGEVENS
OFT DELEYE NV
BRUGSESTEENWEG 530
8800 ROESELARE
051 22 18 36
BE0466359568
www.deleye.be

VOORSTELLING
Deleye werd in 1936 opgericht door Gaston Deleye, hij
was de grondlegger van wat nu één van de meest
toonaangevende modezaken zijn in West-Vlaanderen.
De eerste steen van de winkel te Roeselare werd in 1989
gelegd, nadien volgden Brugge en Kuurne.
Hun vestigingen zijn goed bereikbaar en hebben allen
een ruime gratis parking bij de deur.
‘Be Kult’, de jongerenwinkel, is in Deleye geïntegreerd.
Vanaf heden kunt u ook 24/24 shoppen via hun webshop.
Oog voor kwaliteit, ruim aanbod, service en
klantvriendelijkheid zijn waarden waar Deleye en B-Kult
zeer veel belang aan hechten. Zij staan met hun team
steeds klaar om u te adviseren en bij te staan waar nodig.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bent u op zoek naar een outfit voor een alledaagse
gelegenheid of een stijlvol evenement ? U hoeft niet
verder te zoeken want Deleye heeft het voor u.
Bij Deleye geniet u van een ruim aanbod aan kleding,
schoenen en accessoires voor dames, heren, jongens en
meisjes. Met een gigantisch scala aan stijlvolle merken,
hebben zij voor elk wat wils.
Deleye volgt de nieuwste trends op de voet en vertaalt
die onmiddellijk naar hun collecties.

