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Hal Trade Center
Bevelandseweg 20
1703 AZ Heerhugowaard
Tel.: 072 - 576 40 00
www.haltradecenter.nl

Te huur: Bevelandseweg 142
Kantoorruimte op de begane grond, oppervlakte 50 m2.
De unit is voorzien van vloerbedekking, verlichting, verwarming
en kabelaansluiting. Telefoonservice aanwezig.
Huur per maand inclusief nuts- en servicekosten € 444,69 ex. btw

Meer informatie over onze dienstverlening
vindt u op www.haltradecenter.nl
HAL Trade Center
Bevelandseweg 20 • 1703 AZ Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 40 00 • Fax: (072) 576 40 10
E-mail: info@haltradecenter.nl

Arrows Marketing verhuist naar HAL TradeCenter
U bent welkom voor:
•
•
•
•
•
•

Marketing
Reclame
Public Relations/perscontacten
Direct Marketing
Vormgeving/dtp
Evenementen

Bevelandseweg 124, 1703 AX Heerhugowaard
Telefoon: 072 - 576 40 88, Mail: info@arrowsmarketing.nl, www.arrowsmarketing.nl

Eindelijk een oplossing..!
Liggen er bij u ook nog talloze
smalfilms en/of dia’s in dozen in
de kast of op zolder? U zult ze
waarschijnlijk zelden of nooit
meer bekijken omdat de projektor het niet meer doet of omdat
het te veel werk is om alles op te
zetten. Toch is het zonde van al
die waardevolle herinneringen.
Wat is er nu leuker dan om uw
inmiddels volwassen kinderen
nog eens hun jeugd te laten
herbeleven?
Hetzelfde geldt voor de talloze video opnamen die er zijn gemaakt. Ook deze banden hebben
een beperkte levensduur en loopt
de kwaliteit van de opnamen snel achteruit.
Zonde toch? Gelukkig bestaat er een oplossing
voor deze problemen. Laat ze nu vastleggen op
DVD en geniet nog vele jaren van uw oude opnamen.
Met ingang van 1 februari a.s. vestigt zich in het
Hal Trade Center te Heerhugowaard een in deze zaken gespecialiseerd bedrijf. De eigenaren
Patrick Tyc en Marc van Raai hebben beiden
reeds jarenlang ervaring opgedaan in het omzetten van allerlei soorten video banden, smalfilms en dia’s naar DVD. Anderhalf jaar geleden besloten beide ondernemers hun krachten
te bundelen in het bedrijf Vidvd. Een samenwerking die tot zeer goede resultaten leidde.
Door hun professionele aanpak, zonder daarbij
de persoonlijke benadering uit het oog te verliezen, zagen zij hun bedrijf dat aanvankelijk
vanuit huis werd gedreven groeien. Een logische stap, een eigen bedrijfsruimte lag dan ook
voor de hand.
Vanuit deze ruimte hopen beide eigenaren met

behulp van professionele apparatuur hun klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Zo is
het mogelijk uw eigen wensen in te brengen
ten aanzien van de menu’s, de prints op de
DVD en de hoezen. Op deze wijze kunt u optimaal van uw oude opnamen genieten.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog talloze andere
mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan het
dupliceren van DVD’s voor instrukties of bedrijfsopleidingen. Alles is bespreekbaar. Wilt u
in contact komen met dit bedrijf en met de mogelijkheden neem dan telefonisch of via E mail
contact op voor een afspraak. Wilt u eerst nadere informatie over mogelijkheden en prijzen
bekijk dan de uitgebreide website. Vidvd weet
zeker dat de prijzen concurrerend zijn en zal u
een goede service geven.
Wij hopen u spoedig ook als klant te mogen
ontmoeten in onze nieuwe vestiging in het Hal
Trade Center, Bevelandseweg 96 (ingang E) te
Heerhugowaard, telefoon 072-5764034.
http://www.vidvd.nl / info@vidvd.nl

Wij zetten de volgende formaten voor u over
naar DVD:
- Smalfilm / 8mm
- Super 8
- VHS (Videoband)
- S-VHS
- Mini-VHS
- Video 8 (Hi-8)
- Video 2000
- Mini-DV
- Betamax
Vidvd biedt u de mogelijkheid al uw dia's en negatieven om te laten zetten naar digitale
foto's van hoogwaardige kwaliteit! Deze krijgt u bovendien nog eens aangeleverd op een
CD / DVD die u op een veilige plaats kunt bewaren zodat uw waardevolle materiaal voor
altijd gewaarborgd blijft! Wij kunnen zelfs een slideshow (diavoorstelling) van uw foto's
maken zodat u deze af kunt spelen op uw DVD - speler.
Bevelandseweg 96 (ingang E) • tel. 072-5764034 • www.vidvd.nl • info@vidvd.nl

DGI keurt al uw gasinstallaties
De Goede Inspecties B.V. • Bevelandseweg 120 • 1703 AX Heerhugowaard
Tel 072-5764177 • Fax 072-5764178 • e-mail: info@degoedeinspecties.nl

