
BHTD Energiemarkt

Datum: zaterdag 5 oktober 2019 
Tijd: 10.00 - 16.00 uur 

Locatie: wijkcentrum De Hofstee 

met medewerking van: 
Gemeente Delft en leveranciers van

energiebesparende maatregelen

Volg dit evenement op Facebook

Mijn BHTD online!

Ruim 70% van de leden heeft al geactiveerd. 

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest? 
Activeer dan nu alsnog uw account door in te
loggen op Mijn BHTD met uw gebruikersnaam
en het tijdelijke wachtwoord uit de e-mail van

22 juli 2019. 

Geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op
met de ledenadministratie.

Ga naar Mijn BHTD

Augustus 2019 Bekijk online

    

--- advertentie ---

https://www.facebook.com/events/1297934890371080/
https://mijn.bhtd.nl/
https://www.bhtd.nl/?na=v&id=16
https://www.bhtd.nl/
https://www.facebook.com/bhtdelft
https://www.twitter.com/bhtdelft
https://www.linkedin.com/company/bhtdelft/
https://www.youtube.com/channel/UC_pHd-5LzbagmWagKy174xA
https://www.instagram.com/bhtdelft/


print de coupon uit via Mijn BHTD

Nieuw Ledenvoordeel

Als lid van de BHTD steunt u natuurlijk de vertegenwoordiging van uw wijk bij gemeente en

andere partijen. Maar voor u persoonlijk zijn er ook ledenvoordelen georganiseerd. De

afgelopen maanden heeft het bestuur zich ingespannen om dat ledenvoordeel uit te breiden.

We zetten de nieuwe voordelen hieronder voor u op een rijtje. De komende tijd blijven wij

ons inspannen om nog meer ledenvoordeel aan uw lidmaatschap toe te voegen. Via onze

website en deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte!

https://mijn.bhtd.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=564
https://mijn.bhtd.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=564


Jarenlang zat deze drukkerij aan de Lagosweg, maar u bent als BHTD lid van harte welkom aan de
Rotterdamseweg 388-C bij Alevo drukkerij. U ontvangt een korting van 15% op al uw druk- en

printbestellingen.

website Alevo drukkerij

U ontvangt 10% korting op uw factuur bij RIBOGLAS® Glashandel BV, uw Dealer voor al uw
glasproducten in Delft en heel regio Haaglanden. Isolatieglas binnen 24 uur leverbaar! Enkelglas,

Figuurglas, Spiegels, Veiligheidsglas zoals draadglas en gelaagd glas allen direct leverbaar!

website Riboglas

http://www.alevo.nl/home
http://www.alevo.nl/home
https://www.riboglas.nl/
https://www.riboglas.nl/


Dé bloemenwinkel in Tanthof Delft. Een persoonlijk, warm onthaal waar een glimlach centraal
staat. Bee Happy! En voor BHTD leden is er een aantrekkelijke korting van 10% bij besteding van

15 euro of meer in de bloemenwinkel aan de Dasstraat in Tanthof-Oost. Informatie over
verzilveren van deze korting vindt u op het ledenportaal Mijn BHTD.

website Florali Creations

Glashandel Zantman is al tachtig jaar een vakman op het gebied van glas. Of het nu gaat om
enkele beglazing, dubbele beglazing of prachtig glas-in-lood, Zantman heeft het. Kom vooral eens

bij ons langs en laat u informeren over de oneindige mogelijkheden met glas! Als BHTD-lid
ontvangt u een korting van 15% op alle materialen bij uw bestelling.

website Glashandel Zantman

Glazendouchedeuren.com is onderdeel van Glashandel Zantman. De glasspecialisten van Zantman

https://www.floralicreations.com/
https://www.floralicreations.com/
https://www.zantmanglas.nl/
https://www.zantmanglas.nl/
https://www.glazendouchedeuren.com/


Allround installatietechniek

De BHTD heeft met de firma Allround
afspraken gemaakt over collectief voordeel op

CV-onderhoud. Op de
onderhoudsabonnementen krijgt u korting als

lid van onze vereniging.

Meer informatie

Coster warmtetechniek

De BHTD heeft met de firma Coster afspraken
gemaakt over collectief voordeel op CV-

onderhoud. Op de onderhoudsabonnementen
krijgt u korting als lid van onze vereniging.

Meer informatie

zijn al jaren gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van hardglazen douchedeuren en
douchewanden in heel Nederland. Kom vooral eens bij ons langs! Onze glasspecialisten informeren

je graag over de vele mogelijkheden! Voor BHTD-leden is er een korting van 15% op alle
materialen bij uw bestelling.

website Glazen Douchedeuren

CV-onderhoud met ledenvoordeel

Berichten van BHTD.nl

https://www.bhtd.nl/ledenvoordeel/allround
https://www.bhtd.nl/leden/ledenvoordeel/coster/
https://www.glazendouchedeuren.com/


Snelheid omlaag: 30
km/u zone Abtswoude

wordt verlengd
15 augustus 2019

Aanpassing van maximum snelheid
en herinrichting van de kruising

Abtswoude - Sint Maartensrechtpad
Al lange tijd wordt er gesproken
over de (on)veiligheid op een

verkeerskruising aan de rand van
onze…

Lees meer...

Ontwikkelingen in
Tanthof: UPDATE
gemeente Delft

1 augustus 2019

In februari en maart van dit jaar
organiseerde de gemeente enkele

bewonersavonden. Heel druk
bezocht en veel wijkbewoners

hebben daar dan ook laten weten
hoe zij de toekomst van Tanthof…

Lees meer...

BHTD - Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft 
Tanthof-Oost | Tanthof-West 
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