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I’LL BE
BACK

SCHEURKALEN

VOORWOORD
We staan te popelen om de waanzinnige
scheurkalenders van 2023 aan te kondigen!
Geweldige klassiekers zoals nijntje, Loesje en

Liefde is... wisselen we af met nieuwe grote
namen: Freek Vonk, Jeroen van Inkel en
Tisjeboy Jay. Met Sky Radio, Radio 10 en
Viva Verveling kom je de tijd wel door. Wegens
groot succes komt er een nieuwe editie van de
filmquotekalender: I’ll be back.
Onze kalenders worden op duurzaam
FSC-papier gedrukt. Weggooien vinden
we zonde, daarom beperken we onze
restantvoorraad. Alle bestellingen vóór 1 juni
THE FEEL GOOD STATION

worden keurig op tijd geleverd. Nabestellen is
beperkt mogelijk.
Vermijd verrassingen en koop tijdig in.
Onze vertegenwoordigers adviseren u graag
over de samenstelling van uw assortiment.
We verheugen ons op een succesvol
verkoopseizoen!
Michael van Tinteren
Uitgever

Scan en ontdek onze
producten en licenties!
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FREEKS
SCHEUR

FREEK VONK
De leukste bioloog van Nederland!

KALENDER

2023

Springen, vliegen, zwemmen, kruipen
Freek is altijd op zoek naar de meest
bijzondere dieren over de hele wereld. Ga met
hem mee op avontuur. Iedere dag!
Als de natuur roept ...
… dan heb je altijd wat te doen met Freeks
scheurkalender. Ga er eens lekker voor zitten
en geniet van de leukste dierenweetjes,
moppen, quizzen en puzzels.

Natuur(lijk)
voor
iedereen!

Freeks scheurkalender

Vo lle d ig
in k le u r

ISBN 978 94 6432 3603

PROMOTIE
• online campagne
• promotie via social media (meer dan 		
600.000 volgers) radio, krant en andere 		
media

SPECIFICATIES

365 dagen lang op avontuur met Freek, wie wil dat nou niet?
Leer alles over de natuur in Freeks scheurkalender. Met elke
dag een wild weetje, beestachtige puzzel, coole quiz of
gi-ga-grappige dierenmop!
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Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

inhoud

ca. 365 pagina’s

extra

volledig in kleur

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 15,99
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Tisjeboy Jay

TISJEBOY JAY
Influencer, comedian, entertainer

DE MAN DIE
ALLES KAN!
Tisjeboy Jay
Jay Francis, ook wel bekend als Tisjeboy
Jay, is een Nederlandse stand-up
comedian en influencer. Hij vergaarde
bekendheid door zijn hilarische filmpjes op
het internet, vaak met een serieuze
boodschap die je aan het denken zet.

750.000
volgers
op social
media

Tisjeboy Jay
ISBN 978 94 6432 3535

Jay is een tikkeltje grofgebekt, neemt geen
blad voor de mond maar heeft een goede
kijk op het leven. Zijn drijfveer is positiviteit
verspreiden in een vaak nogal negatieve
wereld. Zijn motto luidt dan ook als volgt:
als jij lacht, lach ik ook.
Tv-optredens
Jay Francis nam afgelopen jaar deel aan
verschillende tv-programma’s. Nadat hij
deelnam aan het Videoland-programma
Like Me, I’m Famous kreeg hij een eigen
pilot bij de streamingsdienst: Tisjeboy
Tapes. Hij nam met succes deel aan De
Verraders en Ranking The Stars.

Dag suikerspin van mij,
Een negatief berichtje kan je dag
breken ... Een positief berichtje kan
je dag maken! Vandaar dat ik er 320
voor jou heb verzonnen. Ik wil je
gewoon wat gelukkiger zien. Want
als jij lacht, dan lach ik ook.
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PROMOTIE
• online campagne
• tv-optredens in verschillende
praatprogramma’s
• promotie via social media, radio,
krant en andere media
• signeersessies op afspraak

Wegens het succes van de scheurkalender Positive vibe, positive
life 2022 komt er een splinternieuwe kalender met nieuwe quotes
en grappen. Tot nu toe werd de kalender exclusief verkocht via
tisjestore.com, maar deze nieuwe editie ligt binnenkort ook in de
winkels!

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 320 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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SKY RADIO

RADIO 10

Samen met Sky Radio aftellen tot Kerst!

De grootste hits aller tijden!

The
Feel Good
Station

Van inside
information en
popfeitjes tot
trivia en guilty
pleasures

Sky Radio
ISBN 978 94 6432 3559

Radio 10 Top 4000
ISBN 978 94 6432 3542

Sinds 2017 zendt Sky Radio vanaf 20 november alleen kerstmuziek uit. Men
profileert zich dan ook als ‘The Christmas Station’. Op eerste kerstdag
wordt ‘The Christmas Top 50’ uitgezonden met de beste kerstnummers.
Dit programma heeft volgens onderzoek van Intomart Gfk wel eens 6
miljoen luisteraars gehaald. Sky Radio brengt ieder jaar vanaf 1 oktober
het internetradiostation: The Christmas Station, dat drie maanden lang
non-stop kerstmuziek uitzendt.
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SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99

Radio 10 is één van de oudste, commerciële radiostations
van Nederland. Het station draait muziek van de jaren 60
tot en met de actuele hits. De Top 4000 is een jaarlijks
evenement van maar liefst drie weken in december.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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B
BRAIN

BRAINBOOSTERS

Sudoku
ISBN 978 94 6432 3597

BOOSTERS

20
23
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Varia

Woordzoekers

Braintrainers

ISBN 978 94 6432 3573

ISBN 978 94 6432 3580

ISBN 978 94 6432 3429

GEEF JE BREIN EEN BOOST!
Hersenen zijn net als spieren: je moet ze regelmatig
trainen om ze fit te houden. Houd je brein het hele jaar
scherp met deze scheurkalenders. Scheur elke dag een
uitdagend spelletje tevoorschijn om je hersens te kraken!

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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I’LL BE BACK

M A K E T H AT T H E C AT W I S E

Filmquotes die iedereen uit zijn hoofd kent!

Steenkolenengels op hoog niveau

l l in g :
Samenste
ng en
Até de Jo
ch
R e n é M io

I’ll be back
Filmscheurkalender
ISBN 978 94 6432 3375

Make That The Cat Wise
ISBN 978 94 6432 3351

PROMOTIE
• online campagne
• tv-optredens in verschillende
praatprogramma’s
• promotie via social media, radio,
krant en andere media

Vanwege het succes van de scheurkalender van 2022
stellen Nederlands bekendste filmjournalist René Mioch
en topregisseur Ate de Jong in 2023 opnieuw een
verpletterende kalender samen. De wereldberoemde
filmquotes zul je niet makkelijk vergeten! De quotes
worden afgewisseld met bijzondere verhalen van René en
Ate over films en acteurs.
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Make you
not so busy
SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99

Je blijft maar lachen om het steenkolenengels (van de
jongens) van Make That The Cat Wise. De scheurkalender
blijft favoriet onder de fans.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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MWAH

LOESJE

Voor je dagelijkse brede glimlach

Loesje lapt de regen aan haar laars

Absolute
topseller!

Wil je even
je QR-code
voorlezen?

Tekstuele
verwenners

Loesje
ISBN 978 94 6432 3481

Mwah
ISBN 978 94 6432 3498

WOENSDAG 5
JANUARI

NI
8 JU
RDAG

ZATERDAG 1 JULI
DO

E

DOND

Mwah’s geestige oneliners duiken overal op: op bekers, T-shirts,
cadeauboeken, kaarten, magneten, onderzetters, tassen en
andere leuke hebbedingetjes. Elk jaar behoort de scheurkalender
weer tot onze bestsellers.
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SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99

19

april

De beste manier om Loesje te leren kennen, is door haar
posters te lezen. In deze scheurkalender blader je met een
glimlach door haar 365 briljante, geestige spreuken.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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MOPPEN EN TOP HUMOR

KOUWE KAK

Begin je dag met een schaterlach

Waargebeurde humoristische verhalen en quotes

Moppen

Top Humor

ISBN 978 94 6432 3399

ISBN 978 94 6432 3405

Met de scheurkalenders aan Top Humor en Moppen neem je
het leven in 2023 wat minder serieus en schaterlach je elke
dag. Haal de toppers uit ons aanbod in huis voor aanvang van
de cadeauperiode.
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SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99

We hebben een
megaprobleem!
De oesterrrrs
zijn op!

Kouwe Kak
ISBN 978 94 6432 3610

Kouwe kak is daar waar het geld tegen de plinten klotst en
moeders langs de lijn zich afvragen waarom er onder het
kunstgras geen vloerverwarming ligt. Verbaas je om de
buitenissigheden van de rijken en lach om die van je buren als
je zelf tot de kakkers behoort. Van een beetje zelfspot is nog
nooit iemand slechter geworden!

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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MR BRIGHT’S PUBQUIZ

JEROEN VAN INKEL

Daag jezelf, vrienden en familie uit!

De muziekprofessor van Nederland

De grondlegger van de
pubquiz in
Nederland!

G aa n
m et d ie
b an aa n !

Aufwieder
schnitzel

Mr. Bright Pubquiz

Jeroen van Inkel
Popscheurkalender
ISBN 978 94 6432 3511

ISBN 978 94 6432 3566

PROMOTIE
• online campagne
• aandacht op de socials van Jeroen, 		
Instagram en Twitter (47.453 volgers)
• promotie via social media, radio,
krant en andere media

Hoe zit het met je kennis van muziek, film, geschiedenis, cultuur
en van de actualiteit? Daag jezelf uit met deze scheurkalender van
de beste quizmaster van Nederland: Mr Bright.
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SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99

Radio-dj Jeroen van Inkel duikt voor alle muziekfans de oude
archieven in en put uit zijn persoonlijke ervaringen om deze
scheurkalender te vullen. Weet jij alles over muziek? Van de jaren
60 tot nu? Test jezelf met deze Popscheurkalender van 2023.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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GARFIELD

S I M O N S C AT

De grappigste huiskat van de wereld!

Voor het hele gezin!

en
5.69 miljo
fa n s o p

Deze klassieker vliegt elk jaar moeiteloos over de
toonbank. Lach elke dag om de gebeurtenissen van
de excentrieke huiskat Garfield.
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Garfield

Simon’s Cat

ISBN 978 94 6432 3474

ISBN 978 94 6432 3467

SPECIFICATIES

Kattenliefhebbers zwijmelen weg bij de 365 hilarische
avonturen van deze bijzonder eigenwijze kat: Simon’s Cat.

SPECIFICATIES

inhoud

ca. 365 pagina’s

inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99

prijs

€ 14,99

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.
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N I J N TJ E

Voor je liefje deze kalender kopen

Rollen, klauteren, springen, stoeien, zwaaien en dansen!

Een leuke
en informatieve
kalender voor
(ouders van)
jonge kinderen!

Liefde is …

©M
er
cis

LIEFDE IS ...

bv

ISBN 978 94 6432 3450
nijntje scheur- en
beweegkalender
ISBN 978 94 6432 3412

Vo lle d ig
in k le u r

BEWEEGDIPLOMA
Het nijntje Beweegdiploma is een serie
beweeglessen waarin een kind wekelijks
speelplezier heeft en tegelijkertijd alle
belangrijke basisvormen van bewegen leert.
Het is een combinatie van plezier met een
flinke dosis gezonde ontwikkeling!

Het toppunt van liefde? De Liefde is...-scheurkalender kopen
voor degene waarvan je houdt! Deze 365 liefdevolle spreuken
betoveren je elke dag weer.
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SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99

De nijntje scheur- en beweegkalender is gemaakt in
samenwerking met de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU). In deze editie staan nieuwe
spelletjes, beweegtips, weetjes en liedjes van nijntje.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

extra

volledig in kleur

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 15,99
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W AT E T E N W E VA N D A A G ?

SCHEUR JE GEZOND
Samengesteld door prof. dr. Maria Hopman

365 heerlijke
recepten en
voedingstips

Wat eten we vandaag?
ISBN 978 94 6432 3436

Met elke dag
een tip voor
een gezond
jaar!

Scheur je Gezond
ISBN 978 94 6432 3504

Wat we vandaag eten? Kijk gewoon op de kalender voor een
overheerlijk recept! 365 smakelijke recepten om je vingers bij af te
likken. Met alledaagse ingrediënten en een beschrijving die
iedereen goed kan volgen. Simpel en lekker.
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SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99

Prof. dr. Maria Hopman is hoogleraar Integratieve
Fysiologie aan het Radboudumc. In deze kalender vertaalt
zij haar kennis over leefstijl en gezondheid naar praktische
en makkelijke tips en adviezen voor een breed publiek,
variërend van mensen die net van de bank af komen tot
mensen die al regelmatig sporten.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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P O S I T I E FJ E S

MINDFULNESS

Elke dag een kort gedicht of een positieve gedachte

Dagelijks een portie harmonieuze wijsheid uit het oosten

Positiefjes
laten je
meer bewust
genieten

Balans in
je leven!
Mindfulness

Positiefjes

ISBN 978 94 6432 3443

ISBN 978 94 6432 3382

Inspirator Yvonne van der Laan, beter bekend als
‘Gedichtenlaantje’, vult deze Positiefjes-scheurkalender
met opbeurende gedichtjes en gedachten. Ze is succesvol
auteur, kunstenares, muziekdocente en geeft workshops
over bewust positief zijn.
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SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99

Mindfulness is een manier van leven. Iets wat je elke
dag doet. Dwalen je gedachten weleens af? Deze
scheurkalender helpt je om je gedachten dagelijks in het
hier-en-nu te houden.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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OPHANGSET

VIVA VERVELING

Zonder schroeven, haakjes of boren

365 redenen om te niksen

Onmisbare
gids voor elke
nietsdoener.

Viva Verveling
ISBN 978 94 6432 3528

Scheurkalender ophangset
ISBN 978 94 6432 0619

Hang je favoriete kalender op met dit
handige ophangsysteem met een zuignap.
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SPECIFICATIES
inhoud

12 exemplaren

formaat

20 x 21.5 x 17.6 cm

prijs

€ 4,95

Niksen is niet niks. De Viva Verveling-scheurkalender is
365 dagen lang de onmisbare gids voor elke nietsdoener.
Deze kalender bevat een schat aan onzinnige tips, schalkse
knipogen, gekheden op stokjes en absurde levenslessen.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 365 pagina’s

formaat

13 x 19 cm

prijs

€ 14,99
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WEEK

WEEKKALENDERS

KALENDERS

2023

Bij Interstat is er een ruime keuze aan
weekkalenders. We bieden kalenders die
verbonden zijn aan bekende nationale en
internationale licenties. We lanceren ook
nieuwe kalenders en spelen zo in op
actuele thema’s en trends.
Trots zijn we op de kwaliteit van onze
kalenders. Ook zorgen we ervoor dat er
genoeg schrijfruimte is om ons drukke
leven vol afspraken overzichtelijk op te
schrijven.

Grootletter Tegeltjeswijsheden

Grootletter Bloemen

ISBN 978 94 6432 3627

ISBN 978 94 6432 3634

SPECIFICATIES

28

inhoud

ca. 54 pagina’s

formaat

16.5 x 24 cm

prijs

€ 12,50

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.
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WEEKKALENDERS

30

WEEKKALENDERS

Bloemen

Botanical

I Love Holland

Nederland 12 provincies

ISBN 978 94 6432 3719

ISBN 978 94 6432 3788

ISBN 978 94 6432 3641

ISBN 978 94 6432 3757

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

inhoud

ca. 54 pagina’s

inhoud

ca. 54 pagina’s

formaat

16.5 x 24 cm

formaat

16.5 x 24 cm

prijs

€ 12,50

prijs

€ 12,50

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

WEEKKALENDERS

Liefde is …
ISBN 978 94 6432 3702
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Garfield
ISBN 978 94 6432 3689

WEEKKALENDERS

Simon’s Cat

Make That The Cat Wise

Mwah

Loesje

ISBN 978 94 6432 3740

ISBN 978 94 6432 3672

ISBN 978 94 6432 3665

ISBN 978 94 6432 3658

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

inhoud

ca. 54 pagina’s

inhoud

ca. 54 pagina’s

formaat

16.5 x 24 cm

formaat

16.5 x 24 cm

prijs

€ 12,50

prijs

€ 12,50

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

WEEKKALENDERS

34

Rachael Hale Katten

Rachael Hale Honden

ISBN 978 94 6432 3726

ISBN 978 94 6432 3733

WEEKKALENDERS

Mindfulness

Positieve gedachten

ISBN 978 94 6432 3764

ISBN 978 94 6432 3771

Mandala’s
ISBN 978 94 6432 3795

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

inhoud

ca. 54 pagina’s

inhoud

ca. 54 pagina’s

formaat

16.5 x 24 cm

formaat

16.5 x 24 cm

prijs

€ 12,50

prijs

€ 12,50

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.
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FA M I L I E
PLANNERS

FA M I L I E P L A N N E R S

Onze familieplanners zijn geschikt
voor vijf gezinsleden. Er is volop ruimte
om te schrijven. Ze zijn fraai afgewerkt
en van stevige kwaliteit. Wist je dat we
al onze familieplanners op FSC-papier
drukken? Zo dragen we een steentje
bij aan het milieu.
Liefde is …
ISBN 978 94 6432 3849

Simon’s Cat

Garfield

ISBN 978 94 6432 3863

ISBN 978 94 6432 2972

SPECIFICATIES

36

inhoud

ca. 54 pagina’s

formaat

29,7 x 21 cm (A4)

prijs

€ 14,99

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.
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FA M I L I E P L A N N E R S

38

FA M I L I E P L A N N E R S

Freek Vonk

Loesje

ISBN 978 94 6432 3894

ISBN 978 94 6432 3832

Rachael Hale Katten

Rachael Hale Honden

Make That The Cat Wise

Mwah

ISBN 978 94 6432 3887

ISBN 978 94 6432 3870

ISBN 978 94 6432 3825

ISBN 978 94 6432 3818

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

inhoud

ca. 54 pagina’s

inhoud

ca. 54 pagina’s

formaat

29,7 x 21 cm (A4)

formaat

29,7 x 21 cm (A4)

prijs

€ 14,99

prijs

€ 14,99

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.
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J A A R A G E N D A’ S
VAN TOPMERKEN

Make That The Cat Wise

Liefde is ...

Loesje

ISBN 978 94 6432 3900

ISBN 978 94 6432 3917

ISBN 978 94 6432 3924

De jaaragenda’s van Make That The Cat Wise en Loesje
onderscheiden zich door hun humoristische inzichten over ons
doen en laten. De Liefde is.. jaaragenda straalt van pure liefde,
het hele jaar lang.

SPECIFICATIES
inhoud

ca. 160 pagina’s

formaat

14 x 19 cm

prijs

€ 12,95

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

I’LL BE
BACK

SCHEURKALEN

2023

5 .6 9 0 0 0 0

fans op

PUBQUIZ

DER

let
them
a poopie
smell
Scheurkalender

20
23

JEROEN
VAN INKEL
DE MUZIEKPROFESSOR

MR BRIGHT’S PUBQUIZ

NU VERKRIJGBAAR

SCHEURKALENDER 2023

MR BRIGHT’S PUBQUIZ

Bezoek l
onze winke
of bestel
via onze
webshop

VRAAG GRATIS ONZE
SOCIAL MEDIA KIT AAN
EN PROMOOT
JOUW KALENDERS
studio@inter-stat.nl

B
BRAIN
BOOSTERS

Vertegenwoordiging Nederland
Interstat
Doornhoek 3742 | 5465 TA Veghel
tel +31 (0)413 - 38 72 72 | fax +31 (0)413 - 38 72 71
www.inter-stat.nl
Verkoop Buitendienst
Ronald Overdijk (regio noord)
ronald.overdijk@imagegroupholland.nl | +31 (0)6   53 92 21 00
Mark Schouren (regio zuidoost)
mark.schouren@imagegroupholland.nl | +31 (0)6   54 64 74 44
Valerie Rozenbrand (regio zuidwest)
valerie.rozenbrand@imagegroupholland.nl | +31 (0)6   54 60 32 99
Verkoop Binnendienst
Joanne Overmaat
verkoop@inter-stat.nl
Pers & Promotie
Roos Haasnoot
roos.haasnoot@imagegroupholland.nl
Social media & Marketing
Roy Schellekens
roy.schellekens@imagegroupholland.nl

FOLLOW US!
Facebook
Imagegroupholland
Instagram
ImageGroup.Holland

H O L L A N D

LinkedIn
ImageGroup Holland B.V.
Website
w w w.imagegroupholland.nl

Members of ImageGroup Holland B.V.

Op alle verkopen en leveringen zijn van toepassing de
Algemene Verkoop- en Leverings
voorwaarden van
ImageGroup Holland B.V. De uitgever behoudt zich het
recht voor om de in deze aanbieding gepresenteerde
producten niet te laten verschijnen indien daar om
commerciële redenen aanleiding toe is. De uitgever is
hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk. Alle prijzen in
deze brochure zijn uitgedrukt in con
su
men
ten
prijzen
inclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden.
©2022 www.imagegroupholland.nl

