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Les Terrasses

Les Jardins

L’étage Superieur

Wonen aan lekkere grote terrassen

Overal uitzicht naar de dakterrassen

Wijntje binnen of buiten?

Alles gelijkvloers en makkelijk

Een tuin als buitenkamer... Designisch, hip en stads

Gezellig! Zelfgemaakte tarte tartin

Snel en hip leven, veel twitteren Lekker knus je buiten maken! En natuurijk: je eigen verse kruiden...

Zorgen dat je buiten naar binnen haalt

Leuke spullen zijn 
belangrijker dan 
veel ruimte

Met vriendinnen naar Overpark

...en verlengstuk van je woonkamer

Creatieve stedelingen

Luchtig en fris wonen Toch een beetje groene vingers En heel smaakvol (biologisch) leven

Ontspannen wonen in een wereldstad

Op blote voeten in en uit lopen Uitkijken over een wereldstad

Genieten van het leven anno nu, maar wel in luxe

Ruimte om hoekjes en zitjes te creëren

Omring jezelf met simpele schoonheid Leven in de stad – maar wel op chic Designisch, stylish, smaakvol

Auto lekker makkelijk onder het gebouw

Doelgroep: doorstarters, stadse tweeverdieners, arrivées. Niet de trendsetters, maar de 
directe trendvolgers: modebewust, internationaal, gesteld op luxe en comfort. Lezen FD, 
NRC Next maar ook de glossy’s. Vaak vrienden over de vloer. Durven geld uit te geven 
want de toekomst ziet er rooskleurig uit.

Doelgroep: terugkeerders en rijke kosmopolieten op zoek naar comfort en grote 
buitenruimtes, niet in maar wel aan de overkant van de stad. Cultuurminnaars. 
Maar ook individualisten, die graag in de stad laten zien wie ze zijn, maar ook 
rust en ruimte nodig hebben. Privé is privé. Geld is geen issue.

Doelgroep: Spijtoptanten vanuit IJburg (toch liever terug naar de stad), creatieve stedelingen die 
niet naar de buitenwijken willen. (Jonge) gezinnen met (kleine) kinderen, tweeverdieners. Flinke 
overwaarde op huidige woning, goede vooruitzichten. ZZP-ers? Een appartement is leuk maar een 
met eigen (stads)tuin = echt top! En dan ook nog in Overhoeks...

Doelgroep: jonge tweeverdieners en singles, goede baan, startend in hun wooncar-
rière of al een beetje gearriveerd, wel in de stad willen wonen maar nou ook weer 

niet in de Jordaan (te veel drukte!), mogelijk later nog eens naar Oud Zuid...?  
Veel reizen, sporten, uitgaan. Life’s a bitch and then you die: levensgenieters.

Samen ontbijten, buiten

Licht en ruimte om je heen

Laat de lente binnen!

Les Citadins

wonen met een vleugje Parijs

De Halve Maen

Wonen met een vleugje Parijs
over◆hoeks Amsterdam

Et voilà! Het hele gezin blij met 
tuin-terras-appartement 
middenin de stad!
Net als je dacht dat het niet kon, blijkt het toch te kunnen: een groot gezinsapparte -

ment met lekkere buitenruimte (tuin-terras) aan een rustige straatje, park om de hoek. 

En dan vooral: midden in de stad! Want je wilt toch eigenlijk liever niet naar de verre 

‘suburbs’? Zoek je naar méér joie de vivre op een toplocatie aan het IJ (zeg maar: 

de Seine van Amsterdam!), dan biedt Halve Maen je een paar prachtige antwoorden. 

Wonen op z’n Frans, want beroemde Parijse appartementengebouwen hebben als 

voorbeeld gediend voor de architectuur van Mecanoo. Dat is te zien en te merken. 

Merveilleux wonen in Overhoeks. Kijk nu voor de vele smaken en sferen van 

De Halve Maen op www.woneninoverhoeks.nl

De Halve Maen

Wonen met een vleugje Parijs
over◆hoeks Amsterdam  www.woneninoverhoeks.nl

De Halve Maen

Beaucoup de 

Culture

Flaneren in het 

Oeverpark

Cosmopolitisch leven in een 

Wereldstad

Referentie:

Parijs  - 2010

De Seine van Amsterdam:

het IJ

Wonen in De Halve Maen is wonen in het nieuwe culturele 
hart van de stad. Met het Muziekgebouw aan ‘t IJ, de grootste 
belevingsbibliotheek van Europa (OBA) het BIMhuis, en na-
tuurlijk: buurman EYE, het nieuwe filminstituut van Neder-
land, waar je elke dag wel naar toe kunt voor de nieuwste (en 
oudste) films, nieuwe media, of gewoon een kopje koffie in het 
museumcafé…

Bijna niets is lekkerder dan wonen aan een park. En 
dan ook nog aan het IJ. Op je blote voeten kuier je op 
een mooie zondagmorgen zo uit de lift van De Halve 
Maen naar je bankje in de zon. Je hipste zonnebril en 
je leukste wapperjurkje heb je natuurlijk wel bij je, 
want tussen alle cultuur-nerds op het terras van  
Filminstituut EYE moet je je natuurlijk wel een beetje 
kunnen vertonen… ’s Avonds flaneren bij ondergaande 
zon, met je lief, is natuurlijk even mooi. De roman-
tiek van het moderne Parijs vind je hier in het al even 
mooie Oeverpark…

Je woont in het Residentieel Kwartier dus lekker 
rustig en op niveau, maar de oude binnenstad is 

onder handbereik. Even met de veerpont overste-
ken en je bent in een andere wereld: een walhalla 

van winkels, terrasjes, musea en theaters.

Parijs is de stad van de romantiek, het luxe leven en de 
roemruchte (zwart-witte) jaren twintig-dertig vanRomy 

Schneider, maar Parijs is anno nu ook vooral de stad 
van state of the art architectuur, design, kunst, galeries 

en mode. Wat gebleven is: de joie de vivre, het non-
chalant-elegante en het stijlvolle (niet eens altijd dure) 

gevoel voor chique van de Parijzenaren. De mooiste 
(oude) appartementengebouwen van Parijs vormden de 

inspiratiebron voor De Halve Maen, ontworpen door 
het wereldberoemde bureau Mecanoo.

Niets is ontspannender dan een beetje 
dagdromen op de zonnige oever van het IJ. 
Boten toeteren, passagiers zwaaien vanaf 
cruiseschepen, hardwerkende binnenvaarders 
ronken voorbij met containers vol vracht, 
daartussendoor cirkelen de plezierbootjes, 
de jachten, de Tall Ships van Sail! Net als in 
Parijs (de Seine) concentreert het stadse leven 
zich in Amsterdam meer en meer op de mooie 
oevers van het IJ…

wonen met een vleugje Parijs

De Halve Maen

De Halve Maen
Wonen met een vleugje Parijs
over◆hoeks Amsterdam

De Halve Maen / Overhoeks  - Behoefte van doelgroepen uitsplitsen naar woningen en woonbeleving
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Kiosk

Krantje + Croissantje + Kopje koffie

WC - 2theloo

Gostores Informatiedisplay

Goede plek voor een lekker broodje en een kopje koffie 



Aantrekkelijk voor productpromotie
INTERESSANT VOOR GROTE EN KLEINE MERKEN! 

Roosendaal ligt in het centrum van de regio, 
tussen Dortrecht, Breda en Goes, vlakbij de 
Begische grens. 

Aantal inwoners Roosendaal

77.529
Aantal inwoners verzorgings gebied

0,8 mln
 
Gemiddelde BBP per hoofd van de bevolking

131% van het EU-gemiddelde

1,5% BBP GROEI 
1.5% (2011 gem.)

Gemiddelde bruto maandsalaris

5 1.650
Fictieve cijfers

Huishoudelijke apparaten Auto’s en autoproducten Gereedschappen Tuinproducten Sportarti kelen     

Tell Sell op locatie

Geschikt voor programmering

Aantrekkelijk voor consument



Service Team Meer gastvrijheid

Geeft Gostores frisse uitstraling

Vergroot herkenbaarheid Gostores-gebied

Opgeruimd staat netjes



Service Team
Nog gastvrijer ontvangen bij Gostores, een goed 
gevoel. Het Gostores-terrein ziet er verzorgt uit. 
De leden van het service team zorgen ervoor dat 
bezoekers zich er thuis voelen. De bezoeker kan z’n 
auto laten wassen tijdens het winkelen. En het team 
is bereid te helpen bij het inladen van de auto. 

Mogelijke services:
 
Inpakken & wegwezen: hulp bij het inladen van uw auto
Bezorgservice: thuisbrengen van goederen*
Opruimservice: schoon en veilig houden v/h terrein
Mobiele carwash: schoonmaken van uw auto*
Ondersteuning: bij Gostores-evenementen

* Het service team wordt opgeleidt aan de Gostores academie en levert   
    diensten tegen betaling, hetzij aan bezoekers, hetzij aan de retailers

Positieve uitstraling

Opgeleid in de Gostores Academie

= Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Inpakken & wegwezen: hulp bij het inladen van uw auto Bezorgservice: thuisbrengen van goederen Mobiele carwash: schoonmaken van uw auto



Kiss & Ride Zone

Korte laadtijd

Easy inladen van grote pakketten

Vlak voor de deur

Pack & Go



DE  ROTTERDAMGROTE  FEST IVALS

HOTEL

MEDIA INDUSTRY

3D & GAME INDUSTRY

MUSIC INDUSTRY

VEEL BEZOEKERS = INKOMSTEN VOOR DE STAD
INTERNATIONAAL PODIUM
KANSEN VOOR DE ROTTERDAM
LADINGSPLAATS VOOR MEDIA, GAMES & ENTERTAINMENT INDUSTRY
V.I.P. VERBLIJF = NHOW HOTEL 
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DE  ROTTERDAMCRU ISESCHEPEN
VEEL TOERISTEN = INKOMSTEN VOOR DE STAD
LEVENDIGHEID OP DE WILHELMINA-PIER
KANSEN VOOR DE ROTTERDAM
RETAIL, LEISURE & HORECA

NHOW HOTELS

AMBITIES

DUTCH DESIGN SOUVENIERS

HORECA & RESTAURANTS

FASHION & LIFESTYLE

SHOPPIG EXPERIENCE
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DE  ROTTERDAMD ES IGNING THE  C I TY

REM KOOLHAAS

JEAN PAUL GAULTIER
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DE  ROTTERDAMSPORT  EVENEMENETN

GADGETS

SPORTS & LEISURE

SPORTIEF, STOER & INNOVATIEF

LIFESTYLE

SPORTBRANDS

SPORT = IMAGO VOOR DE STAD
IMAGO VAN DE ROTTERDAM VOOR SPORT = STOER & INNOVATIEF
KANSEN VOOR DE ROTTERDAM:
IMAGO MATCH MET SPORT MERKEN
TOP VESTIGINGS LOCATIE
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DE  ROTTERDAMTOER ISME
TOENAME VAN TOERISME UIT BRICLANDEN
GROEI ROTTERDAM AIRPORT, NABIJHEID SCHIPHOL, NIEUW ROTTERDAM CS, HSL LIJNEN
KANSEN VOOR DE ROTTERDAM: GROEI TOERISME EN REISBRANCHE
HOTEL, RETAIL, HORECA
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DE  ROTTERDAMROTTERDAMSE  HAVEN
GROOTSTE CONTAINER TERMINAL VAN EUROPA
IMPORT / EXPORT
KANSEN VOOR DE ROTTERDAM:
VESTIGINGS LOCATIE HAVEN GERELATEERDE BEDRIJVEN
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