Over veiligheidshesje.com
Veiligheidshesje.com - een dochter van
hesje.com – is een jong bedrijf dat
volledig gespecialiseerd is in de verkoop
van allerlei soorten veiligheidshesjes. Het
bijzonder is dat veiligheidshesje.com niet
alleen de standaard veiligheidshesjes
verkoopt, maar een eigen lijn heeft met
hesjes van een betere kwaliteit en veel
meer mogelijkheden voor wat betreft
opdruk.
In deze lijn heeft veiligheidshesje.com
ook hesjes in de peuter/kleuter maat.

Personalisatie
Het is ook mogelijk om de hesjes te
voorzien van de naam van het kind, of
het kind zelf de kleur en de opdruk te
laten kiezen.
De opdruk op de voorkant (of
achterkant) staat vast (de naam van de
school, kinderopvang, peuterspeelzaal
o.i.d.) maar het kind bepaalt zelf de kleur
en de opdruk op de andere kant.
De voordelen voor de school, opvang of
peuterspeelzaal zijn een echt leuke
goodie, een hesje dat lang mee kan en
vergrote veiligheid in het verkeer.
Deze optie is al te leveren vanaf € 12,95
per hesje.
Website
De website (www.veiligheidshesje.com)
geeft uitgebreide informatie over onze
producten, prijzen en mogelijkheden.
Daarnaast kunt u alle vragen stellen via
info@hesje.com en kijken wij graag
samen met u naar de mogelijkheden.

Veiligheidshesje.com ziet veel in de
samenwerking met scholen,
kinderopvang en peuterspeelzalen om de
deelname aan het verkeer van de
kinderen veiliger – en leuker – te maken.
Daarnaast zijn hesjes ook pragmatisch in
de dagelijkse gang van zaken bij de
scholen.
Daarvoor heeft veiligheidshesje.com een
aantal verschillende mogelijkheden.
1. Hesjesverkoop
2. Personalisatie
Hesjesverkoop
De school, kinderopvang of
peuterspeelzaal neemt hesjes af van
veiligheidshesje.com en wij bedrukken
deze in de gewenste kleur, met of zonder
logo, genummerd of niet en met
eventuele reflectie-elementen. Deze
hesjes krijgen leerlingen aan als ze zich
in het verkeer begeven. De voordelen
voor de school, kinderopvang of
peuterspeelzaal zijn naamsbekendheid,
herkenbaarheid maar ook dat de
deelname aan het verkeer veiliger wordt.
Deze hesjes zijn al leverbaar vanaf €
4,50 (bij grote aantallen).

Hesje.com is de paraplu – organisatie
van skihesje.nl, trainingshesje.nl en
veiligheidshesje.com. De
contactgegevens staan hieronder:
-
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