vragen

antwoorden

1

Hoeveel keer hebben wij het BOVAG logo afgebeeld op onze locatie, Blokenweg 12 in Waspik ?

6

2

Tot welke grootte kan er via het water gelost worden bij Zijderlaan Waspik BV ?

1750 ton

3

In welk jaartal is Transportbedrijf Faro BV in Waspik gestart ?

2000

4

Wat zijn de kerncompetenties van A&M Infra BV ?

riolering

grondwerken

5

In de etalage van Kunsthuis / Galerie Andor in Waspik hangt een schilderij.

Welke verf is gebruikt ?

olieverf

6

Bij welk artikel op de site van De Statie Wonen staat het logo van de Dorpsquiz afgebeeld ?

boxspring muna oregon

7

Hoeveel verschillende soorten "Van Iersel" Bottellingen liggen er op dit moment bij Wijnhandel van Iersel in de
kelders ?

10

8

Rob van der Plas Financieel Advies B.V. maakt deel uit van een samenwerkingsverband.

Naam van het verband ?

Naam van het kantoor waarmee wordt samen gewerkt.

Uit welke plaats ?

Kompas advies groep

Administratiekantoor Nabbe

Raamsdonksveer

Geef het antwoord op de gestelde vragen:
9

Hoeveel is de gemiddelde verkoopprijs exclusief BTW van de occasions die op 6 oktober op onze website te koop
staan ? (exclusief de bedrijfswagens)

bestrating

€ 9.081,71

10

Vanaf welke datum (maand-jaar) runt de fam. Picokrie de plus, voorheen EDAH aan de Kerkstraat ?

sep-1981

11

Is het jullie gelukt om de rebus van Overmat Industries op te lossen ? Vul hier dan het antwoord in:

Alles

12

Waar verlangt Horsten Slaapcomfort naar …. ?

pullman

13

Hoeveel gele bankstellen telt u vanuit de etalage kant van Horsten Meubelen ?

1

14

Welk hondenraswordt het meest uitgelaten door Bergse Beesten Boel ?

labrador

15

Hoe heet de Website en wat is het onderschrift van het logo ?

website

16

Hoevaak komt het getoonde logo terug op het terrein van Café D'Ouwe Haven ?

29

17

Hoeveel verschillende insecten staan op het reclamebord van
Ongediertebestrijding en bedrijfshygiëne Midden Brabant?

10

18

Wat is het kenteken van de Really-IT bus?

3-VTD-89

Goed

www.dedrankengroothandel.nl

onderschrift

Groot in handel - klein in prijs

