
 

Raamcontracten  

Parkmanagement 

Midden-Limburg 

• Heeft u vragen over onderstaande raamcontracten of bent u 

geïnteresseerd in deelname met een van onze partners? 

Neem dan contact op met Iva Meijs —

secretariaatparkmanagement@pm.lwv.nl 

• Vermeld in de mail uw bedrijfsnaam, adres, bedrijventerrein 

en contactgegevens (naam, e-mailadres en  

telefoonnummer). Wij nemen vervolgens contact met u op. 

Industriebewegwijzering  

Wilt u de bereikbaarheid van uw pand op een professionele wijze zichtbaar maken en/of verbeteren? Dit is 
mogelijk door een huurcontract af te sluiten met de uitvoerende partij: Revis Verkeerstechniek BV.  
Voor een vast bedrag per jaar bepaalt Revis op welke kruisingen uw bedrijfsnummer (en evt. bedrijfsnaam) 
vermeld dient te worden. Daarnaast zorgt Revis voor het plaatsen, aanpassen van bedrijfsnamen,  
schoonhouden en vervangen bij defect of vernieling van de borden. Als BIZ-lid is het plaatsen van een  
bedrijfsnummer op uw pand (en op masten) gratis op het bedrijventerrein. Op afstand kijkt Revis met u mee en 
bespreekt zij uw wensen. Voor het afnemen van een naambord van uw organisatie en onderhoud bord wordt 
jaarlijks een bedrag bij u in rekening gebracht door Revis.  

Elektra en gas 

De Energie Makelaar draagt zorg voor de collectieve inkoop van elektra en gas op onze bedrijventerreinen. Het 
Dit collectief levert een BIZ-lid mogelijk een forse besparing op hun leveringsprijzen voor gas en elektra ener-
gie. Dit is het gevolg van slimme, gezamenlijke inkoop op prijstechnisch goede gunstige momenten. Het voor-
deel is gemiddeld 20% op elektriciteit en 10% op gas. De Energiemakelaar bespreekt graag met u uw huidige 
leveringsprijzen en hetgeen zij voor u kunnen betekenen.  

Verzekeringsvoordeel Roerstreek 

Omdat uw bedrijventerrein KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gecertificeerd (met collectief cameratoezicht) is, 
biedt Interpolis u als BIZ-lid van Roerstreek tot 15% korting op verzekeringen voor uw onderneming.  
Een collectief beveiligde bedrijventerreinen dat ook nog eens beveiligd is zijn door middel van proactief  
cameratoezicht en die dat gedurende een jaar een goed gunstig schadeverloop hebben heeft, heeft hebben 
tevens recht op resultaatparticipatie. Deze ontvangen gelden kunnen door het BIZ-bestuur weer ingezet  
worden aan de veiligheid op uw bedrijventerrein. Hoe meer deelnemers deelnemen aan deze collectiviteit, des 
te hoger het bedrag. Voor advies op maat voor het afdekken van uw bedrijfsrisico’s of voor het afsluiten of 
wijzigen van uw verzekering, maakt u rechtstreeks een afspraak met de Rabobank en neemt u een kopie mee 
van het certificaat KVO van uw bedrijventerrein te vinden op https://www.parkmanagementmiddenlimburg.nl/
projects/keurmerk-veilig-ondernemen-kvo-3/. Meer weten over de verzekeringen van Interpolis?  
Hier vindt u alle informatie. 

In de basis is Parkmanagement Midden-Limburg een stichting, waarin de aangesloten bedrijventerreinen Swalmen, 
Roerstreek, Roerdalen, Stadsrand Noord, Merum en Willem-Alexander gezamenlijk optrekken om hun belangen op 
een effectieve wijze te behartigen. We werken aan thema’s zoals duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid en uiterlijk 
maar er worden bijvoorbeeld ook collectieve inkoopcontracten gesloten, waarvan ondernemers op het  
bedrijventerrein gebruik kunnen maken. Deze folder geeft u inzicht in deze raamcontracten. 
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