Comfortabel ondernemen
in Leidschendam-Voorburg

Wat we doen...
ONDERSTEUNEN
Beantwoordt jouw vragen en biedt
voordelen - persoonlijk of
bedrijfsmatig

INFORMEREN
Informeert je over relevante
ontwikkelingen, kansen en lokaal
ondernemersnieuws

Slechts
€ 25,per jaar!*

VERTEGENWOORDIGEN
Vertegenwoordigt jou bij de
gemeente als het gaat om
ontwikkelingen in jouw buurt, in
Leidschendam-Voorburg, in de
regio of in jouw bedrijfssector

VERBINDEN
Speelt een actieve rol in de organisatie
van netwerkbijeenkomsten en biedt jou
daarmee perfecte gelegenheden om andere
ondernemers en de lokale politiek te
ontmoeten

Wat we willen bereiken...
DIGITALE BEREIKBAARHEID
• Dat je kunt beschikken over supersnel internet via een glasvezelnetwerk
• Dat je met de gemeente goed en snel allerlei zaken on-line kunt regelen
BEREIKBAARHEID & RUIMTE
• Dat jouw kantoor goed bereikbaar is met auto, fiets en openbaar vervoer
• Dat parkeren voor jezelf en voor je gasten/bezoekers gratis blijft
• Dat er goede plekken zijn om je bedrijf te beginnen, te laten groeien en
eventueel te verhuizen

LOKALE LASTEN
• Dat je ‘waar voor je geld’ krijgt als het gaat om lokale belastingen
ECONOMISCH BELEID
• Dat de gemeente al die zaken faciliteert die een positieve invloed
hebben op de omzet, werkgelegenheid en duurzaamheid van jouw bedrijf
• Dat de gemeente door aansluiting bij regionale en provinciale kennis- en
innovatienetwerken jouw bedrijf extra kansen biedt
• Dat de gemeente goed (online-) bereikbaar is en denkt in mogelijkheden
en oplossingen in plaats van regels en problemen

REGELS & VERGUNNINGEN
• Dat jouw creatieve en inspirerende ideeën de ruimte krijgen en niet
belemmerd worden door starre regels en vergunningen

DAAROM WORD JE LID VAN MKB LEIDSCHENDAM-VOORBURG, WANT:

‘met meer leden meer mans = meer invloed en resultaten’
MELD JE NU AAN OP WWW.MKB-LV.NL/LIDWORDEN
* Prijs geldt voor bedrijven met 5 werknemers of minder. Meer dan 5 werknemers? Dan is de prijs € 100,-.

