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Project ‘Personal Service Dogs Mobiel’       

Met onze bestelbus leggen de trainers van 
Service Dogs jaarlijks vele kilometers af om 
onze cliënten en gastgezinnen te 
bezoeken. Onze cliënten wonen verspreid 
door het hele land. 

De bus wordt ook gebruikt voor het 
vervoer van onze honden naar de 
dierenkliniek voor de keuring of naar de 
plek van training, evenals het vervoer van 
kraamspullen naar evenementen en 
voorlichtingsdagen. De bus wordt heel 
vaak gebruikt. 

Onze huidige bus is oud en versleten en komt niet meer door de keuring. 

We hebben van Mobiel Reclame BV (https://www.mobiel-reclame.nl/) een aanbod gekregen dat we 
voor een periode van vijf jaar een nieuwe auto/bestelbus gratis ter beschikking krijgen gesteld. De 
financiering van deze auto vindt plaats via reclameteksten van bedrijven die op deze auto zijn 
aangebracht. 

We zijn nu ijverig op zoek naar bedrijven die ons werk op deze manier willen ondersteunen. 

De auto zal dagelijks gebruikt worden en deelname betekent vergroting van de naamsbekendheid 
van het bedrijf en tevens ondersteunt het bedrijf het doel om onze Stichting mobieler te maken. 

Wat betekent dit voor het bedrijf? 

- Het bedrijf ontvangt een certificaat met een afbeelding van de auto en de reclame; 

- Er vindt een officiële overhandiging plaats waarvoor het bedrijf wordt uitgenodigd; 

- Lokale pers wordt uitgenodigd bij de overhandiging en wordt gevraagd een artikel te 
plaatsen met foto; 

- het bedrijf wordt met bedrijfsnaam en logo-link op onze website geplaatst; 

- Vijf jaar lang rijdt de auto dagelijks door de regio en door het land met de naam van het 
bedrijf. 

Mocht u een bedrijf weten die ons op bovenstaande wijze wil ondersteunen, laat het ons dan 
weten!  Stuur een mail naar ons secretariaat en dan zorgen wij dat contact opgenomen wordt met 
het bedrijf. 

Voor het geval dat zich op korte termijn te weinig bedrijven daarvoor beschikbaar stellen, willen we 
ook middels donaties proberen een deel van de auto te financieren. Donaties kunnen gedaan 

https://www.mobiel-reclame.nl/


worden via de link op onze website. 
 

 

 


