
            Geen vermelding Texet Benelux, enkel reclame 
van de merken            Verwelkoming via televisie indien 
u met uw klant komt. Gelieve uw boodschap door te 
geven bij reservatie            Steeds koffie en frisdrank 
aanwezig, geen alcoholische dranken            5 parkeer-
plaatsen en een oplaadpunt voor uw wagen            Ver-
lichting die automatisch aanspringt wanneer het alarm 
wordt afgezet en ook weer uitgaat wanneer het wordt 
aangezet           Camera bewaking            Wi-Fi via uw 
Facebook of LinkedIn account            De mogelijkheid om 
een presentatie te geven via tv in de vergaderruimte

            U vraagt reservering en dagcode aan via 
info@texet.nl of via 0302676238            U kan telkens in 
blokken van twee uur reserveren. Indien u denkt dat dit 
niet voldoende zal zijn, gelieve dit duidelijk aan te geven 
zodat we hier rekening mee kunnen houden            Geef 
uw verwelkomingstekst door indien u met uw klant 
gebruik maakt van onze showroom            Wenst u 
ondersteuning van een Texet accountmanager, geef 
hem een seintje

            Dat u handelt zoals u thuis zou handelen d.w.z. 
netjes opruimen wanneer u klaar bent, mokken naar 
de keuken brengt, …            De kledij steeds netjes in het 
desbetreffende display hangt            Ritsluitingen dicht 
doet            Het alarm steeds aanzet met uw dagcode
            Een glimlach nadat het contract met uw klant 
getekend is

            Zet u af via uw dagcode en * en zet u weer aan via 
dagcode en #.            Het is een DAG code dus nadien 
niet meer bruikbaar            Functies: Met deze code 
opent u de deur / Schakelt u de verlichting automatisch 
in of uit / Activeert u de laadpaal voor uw auto / Kan 
u uw klant verwelkomen via uw vooraf doorgegeven 
welkomstboodschap

            Toerijden: neem steeds afrit 18 aangezien de 
weg via afrit 17 tot 10u afgesloten is            Wegrijden: rij 
steeds richting Houten aangezien de weg via afrit 17 
afgesloten is vanaf 14u            Wenst u en uw klant een 
lekker broodje, ga dan naar de overbuur Praxis
            Wenst u een vettige hap, McDonalds verwelkomt 
u graag een beetje verder

UW SHOWROOM HEEFT…       

HOE MAAKT U GEBRUIK VAN UW SHOWROOM?

WAT VERWACHTEN WE VAN U:

HET ALARM…

TIPS

OPENT UW SHOWROOM TE NIEUWEGEIN!
CENTRAAL IN NEDERLAND EN GEMAKKELIJK BEREIKBAAR /

OPEN WANNEER U WILT / 380M2 SHOWROOM

DE LIESBOSH 8A 3439 LC  NIEUWEGEIN
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