
 

 

  

 
Geachte leden, 

De genomineerden zijn bekend! De onderstaande 30 ondernemingen staan in de finale van de 
Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2011/2012. Tijdens de verkiezingsavond op 18 april a.s. 
in Haarlem nemen zij het binnen hun categorie tegen elkaar op. Ook maken zij kans op de 
Publieksprijs. 

MKB Klein: 
• AQB Amsterdam Quality Bookings in Amsterdam 
• De Steigerhoutloods in Wormerveer 
• DEP Works in Amsterdam 
• Flevolof BV in Nieuwe Niedorp 
• Keukencentrum Texel in Den Burg - Texel 
• Mayflower reclame marketing en communicatie in 
Enkhuizen 
• Meerbier.nl in Amsterdam 
• Rapbid in Warmenhuizen 
• Snoozebaby in Amsterdam 

• Xtra Communicatie BV in Heerhugowaard 

MKB Midden: 
• Central Point Nederland BV in Amstelveen 
• Conscious Hotels BV in Amsterdam 

• Kingsalmarkt in Amstelveen 
• Mechatronics Instruments b.v. in Zwaag 
• Orangegas Nederland BV in Amsterdam 
• RoosRoos uitgevers in Landsmeer 
• Zilte Zoen Groep in Egmond aan Zee 
• Aannemersbedrijf Kesselaar & Zn in Alkmaar 
• MassiveMusic in Amsterdam 

• Dunweg Uitvaartzorg in Hoofddorp 

MKB Groot: 
• Aannemingsbedrijf Ooijevaar in Alkmaar 

• CONO Kaasmakerij in Westbeemster 
• Dutch Flower Group in Aalsmeer 
• Van Vessem & le Patichou in Haarlem 
• Knap Transport in Wormerveer 
• GP groot/Roele de Vries in Wognum 
• Simon Levelt in Haarlem 
• Pictura in Heiloo 
• Patina Dakdekkers in Beverwijk  
• Spa Zuiver in Amsterdam 

Stem op uw favoriet 
Op de verkiezingsavond wordt ook de Publieksprijs uitgereikt. Deze gaat naar de finalist die de 
meeste stemmen heeft binnengehaald op www.ovnh.nl. Welk bedrijf is uw favoriet? Breng nu 
uw stem uit! 

Spannende strijd 
Het wordt een spannende strijd op 18 april. Wilt u hierbij zijn? Bestel dan nu uw entreebewijzen. 
Deze kosten € 20,- (excl. btw) per stuk of zelfs maar € 10,- (excl. btw) wanneer u lid bent van 
een ondernemingsvereniging.  

Volg ons ook via Twitter en bekijk ons event op LinkedIn. 

Met vriendelijke groet,  
het OVNH-team 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld, of omdat u relatie bent van de Ondernemingsverkiezing 

Noord-Holland. Om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief, klikt u hier. 
 

 
 

http://www.mediasupportmail.nl/mail/unsubscribe.php?M=28600&C=b619ff83965f7cb221c0f66989c77771&L=127&N=433
http://www.mediasupportmail.nl/mail/link.php?M=28600&N=433&L=524&F=H
http://www.mediasupportmail.nl/mail/link.php?M=28600&N=433&L=523&F=H

