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Eindelijk gaat de Zeedijk 

online! 

 

 

Op 7 april hebben we de voorlopig 

brugvoorstellen gepresenteerd in het kader 

van het project Zeedijk Toekomst.  In een van 

deze overzichten zat ook verwerkt het maken 

van een overzichtpagina c.q. website van alle 

Zeedijk ondernemingen.  Op die manier kan 

iedereen zien dat de Zeedijk heel veel te 

bieden heeft.  

We hebben besloten om deze Zeedijk website 

nu al te realiseren.  Het streven is dat deze 

uiterlijk 1 november aanstaande online is. 

U denkt nu misschien al, wat gaat mij dat 

kosten?  Het antwoord is helemaal niets. We 

gaan de website gratis realiseren en  elke 

Zeedijk onderneming krijgt drie gratis 

vermeldingen met een gratis link naar uw 

website, profiel of facebookpagina. Dit 

allemaal zonder verplichtingen, zonder 

administratiekosten en zonder kleine 

lettertjes.   

De website krijgt een vergelijkbare lay-out 

zoals www.startpagina.nl  Het belangrijkste 

verschil is dat externe bedrijven niet vermeld 

worden.  Ook niet als ze daarvoor betalen.  Op 

termijn gaan we wel bedrijven vermelden die 

gevestigd zijn in een van de zijstraatjes of 

stegen van de Zeedijk.  

De website gaan we in 2015 uitbreiden met 

andere interessante faciliteiten, maar 

daarover informeren wij u op een later 

moment.   

De website is vanaf 15 november zichtbaar via 

de volgende twee internetadressen:  

www.zeedijk020.nl  en 

www.allemaalzeedijk.nl 

De informatie die nu op Zeedijk020.nl staat 

verhuist naar een andere website 

Wilt u graag vermeld staan op de website, 

meld u dan nu aan.  Daar heeft u maar vijf 

minuten voor nodig. U kunt zich voor de 

website aanmelden via 

www.onzeZeedijk.nl/ondernemers 

Heeft uw bedrijf geen website? Neem dan 

even contact met ons op. Dan maken we een 

profielpagina voor u. 

Voor meer info: 

Ton Jacobs,  

Telefoon : 06 39 28 23 38.  

E-mail: Ton@Zeedijk020.nl 

De domeinnamen en webhosting zijn gratis 

beschikbaar gesteld. 

Aanmelden vóór 25 sept. 2014 
 

AllemaalZeedijk.nl  

meer heb je niet nodig. 

 


