
BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD

Wij zijn het 
Bureau voor Ruimte
en Vrije Tijd.  
Wij helpen u uw 
bedrijf naar een 
hoger plan te tillen.

Onze visie?
 
Wij dragen graag een steentje bij aan een gezonde vrije-
tijdseconomie met kennis en advies. Waarom? Omdat 
iedereen een plek verdient om te ontspannen.  Enthousiast, 
betrokken en deskundig, dat is wat wij vaak horen van onze 
opdrachtgevers. En daar zijn wij trots op.

Deze tijd vraagt om creativiteit en aanpassingsvermogen. 
Wij helpen u graag om alles uit uw bedrijf te halen.  
Dat doen we door: 

✓ Toepasbaar advies, zodat u direct aan de slag kunt.
✓ Gedegen onderzoek. Wij onderbouwen uw plannen.
✓ U te ontzorgen. Wij nemen werk graag voor u uit handen. 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?   
Lees snel verder! 



BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD

Ken uw gast
Wilt u weten hoe u uw doelgroep nog beter kunt 
bedienen?
Wij zijn experts in doelgroep advies. We laten u zien voor 
wie u vooral aantrekkelijk bent. En geven u advies hoe u 
nog beter op de gastbeleving in kunt spelen met uw 
product en promotie. 

Haalbaarheids onderzoek
U heeft een mooi plan. Maar wil de 
gemeente graag een onderbouwing zien?
Wij brengen de haalbaarheid van uw initiatief in beeld, 
door in te gaan op de beschikbare marktruimte. Wij zorgen 
dat u met een goed onderbouwd plan naar de gemeente 
stapt.

Wilt u uitbreiden en bent u benieuwd naar wat uw 
investering gaat op leveren?
Wij geven op basis van een regionale benchmark met 
vergelijkbare bedrijven aan welke bezettingsgraad en prijs
stelling u voor de komende jaren mag verwachten. Zo weet 
u wat u kunt verwachten van uw investering.

Toekomstplan
Wij bepalen samen met u waar uw bedrijf voor staat en 
wat uw visie voor de toekomst is.  
Wilt u plannen maken voor de komende 5 jaar en bent u 
benieuwd waar de kansen liggen voor nieuwe initiatieven 
voor uw bedrijf? Wij nemen u het schrijven uit handen. 

Samen brengen we de kansen in kaart en kijken we naar de 
ontwikkelingen die bij uw bedrijf passen. 

www.ruimteenvrijetijd.nl

Maatwerk
Wij bieden altijd maatwerk. Daarom kunnen wij 
onze diensten aanpassen aan uw wensen. 
Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?  
Neem vrijblijvend contact met ons op.  

Bent u geïnteresseerd?
Jan Jaap Thijs.
06 5117 4193
thijs@ruimteenvrijetijd.nl

Annemiek Riefel
06 1564 0284 
riefel@ruimteenvrijetijd.nl

‘Dankzij het deskundige advies hebben we
investeerders en de gemeente weten te overtuigen 

van onze plannen’. ‘Ik dacht dat ik alles wel wist, 
nou dat bleek dus echt anders te zijn’.   
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