
  
Business Club

    
Park Security

    
Human Resource Services

    
Fiberglass

Op Ladonk is parkmanagement de overkoepelende ‘spin in het web’, die diverse activiteiten en werkgroepen 
aanstuurt. Te denken valt aan beheer terrein, Keurmerk Veilig Ondernemen, schakel tussen ondernemers en 
overheid, collectieve inkoop, kennisdeling en juridische helpdesk.
Alles wat door het parkmanagement wordt opgezet en geïnitieerd, staat in het teken van duurzaamheid,
verbetering, kosten- en ruimtebeheersing, gemak voor ondernemers.
 
Naast de overkoepelende zaken waar SPIN zich voor sterk maakt, zijn er ook een viertal diensten.

Human Resource Services: HRS richt zich, in samenwerking met diverse partijen, op het bij elkaar brengen van 
bestaande vraag en aanbod naar personeelsdiensten.
Doel is om op basis van schaalgrootte kostenvoordeel te bereiken door met een selectie van leveranciers tot een 
vaste afspraak en wijze van werken te komen.
HRS is ook een platform voor verbetering van kwaliteit van aangeboden personeelsdiensten door uitwisseling 
over organisatiegrenzen heen.

Fiberglass: Fiberglass ethernetdienst is een breedbandige datadienst, die over glasvezel infrastructuur beschik-
baar stelt voor eindgebruikers. De infrastructuur is zodanig opgebouwd dat deze geschikt is voor het leveren van 
verschillende diensten (internet, telefonie, camerabeveiliging, alarm, pinnen, etc.) door verschillende diensten-
leveranciers over één glasvezelaansluiting. 

Park Security: Grootschalige beveiliging werkt een stuk effectiever dan wanneer ieder bedrijf een eigen 
‘mannetje’ laat rondlopen. Bovendien is het qua kosten aanzienlijk aantrekkelijker.
De surveillanten bewaken niet alleen collectief het bedrijventerrein, zij volgen ook alarmmeldingen bij bedrij-
ven op en dragen zorg voor openings- en sluitrondes bij een aantal bedrijven. Naast de collectieve surveillance 
worden via Parc Security camerabeelden live uitgelezen en is er een kentekenregistratie van alle voertuigen die 
Ladonk bezoeken.

Business club: Dit is een ondernemersnetwerk waar ondernemers elkaar op bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken 
treffen. Het lidmaatschap is uitsluitend voor directeur/eigenaren van bedrijven die gevestigd zijn op Ladonk. 

Voor de lidmaatschapsgelden en overige condities verwijzen wij u naar bijgaande menukaart. 
Vanzelfsprekend staan wij u graag te woord indien u nog vragen heeft. 

Met vriendelijke groet,

Angelien van der Zanden, Parkmanager
M: 06-5205 6992
E: Parkmanager@spinboxtel.nl 
W: www.spinboxtel.nl

Ondernemen op Ladonk heeft zo zijn voordelen!
Hoe dan? Wij leggen het u graag uit.



Ondernemen op Ladonk 
heeft zo zijn voordelen!

Maak gebruik van het SPIN-pakket!

SPIN
• Beheer terrein • KVO • Schakel tussen ondernemers en overheid • Collectieve inkoop • Kennisdeling • Juridische helpdesk

Business Club 

• ondernemersnetwerk
 (bijeenkomsten + 
 bedrijfsbezoeken)
• belangenbehartiging
• het lidmaatschap is 
 uitsluitend voor directeur/
 eigenaren van bedrijven die  

gevestigd zijn op Ladonk

• kennisdeling
• camerabeveiliging
 (beelden zijn uitsluitend 
 voor leden beschikbaar)
• collectieve surveillance

• kennisdeling
• collectieve inkoop
 (flexcontract + arbodienst)
• eerstelijns (juridisch) advies
• maatwerkadvies

• beheer en onderhoud 

 glasvezelnetwerk
• gebruik maken
 glasvezelnetwerk

•  Eenmalige kosten
•  Maandelijkse kosten afhankelijk 

van het type abonnement 
 (zie bijlage 2)

De jaarlijkse kosten 
worden berekend a.d.h.v. 
een inschalingsformulier 
(zie bijlage 1)

Park Security Human Resource Services Fiberglass*

 Het SPIN-lidmaatschap loopt van januari t/m december. Instappen gedurende het kalenderjaar is mogelijk, de kosten worden dan naar rato in  

rekening gebracht. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk met een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Dit geldt tevens  

voor de overige diensten.

* Nieuwe leden betalen een entreefee van € 2,00 per m2 terreinoppervlakte van het bedrijfsperceel, met een minimum van € 1500,00 en een  

maximum van € 2500,00.

 Kruis het gewenste lidmaatschap aan en stuur dit formulier terug per mail: office@spinboxtel.nl of per post: postbus 51, 5280 AB Boxtel. 

Om deel te kunnen nemen aan Business Club, Park Security en Fiberglass is altijd het overkoepelende 

SPIN-lidmaatschap nodig met uitzondering van Human Recource services.

tot 25 mdw.   € 250,00  
25-199 mdw.   € 400,00
> 200 mdw.   € 500,00 
2e lid.   € 300,00 

+ € 0,05 per m2 terreinoppervlakte bedrijfsperceel (met een minimum van € 175,00)

1-14 mdw.  € 212,00
15-40 mdw. € 371,00  
> 40 mdw. € 583,00 


