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Design, luxe en klasse op een andere manier.

Veneta Cucine de no.1 keuken uit Italië.

Veneta Cucine staat voor Italiaanse topkwaliteit. Elke keuken is uniek en wordt 
volledig afgestemd op de wensen van de gebruiker. Dit betekent de hoogste 
kwaliteit in functionaliteit, materialen, afwerking, apparatuur en service.

Van modern tot nieuw landelijk, alle trends zijn terug te vinden in de mooiste 
showroom van Nederland.

Meer dan keukens alleen… Ook voor complete keuken- en  badkamerprojecten 
en voor het in samenwerking met onze stylisten, inrichten van uw woning is 
Veneta Cucine het juiste adres.

JUBILEUM

ACTIE
KIJK SNEL OP DE WEBSITE

WWW.VENETA.NL

Vijf jaar Veneta Cucine
Veneta Cucine viert haar jubileum. De maanden december, januari en februari staan daarom in het teken 
van een speciale actie. U maakt kans op fantastische prijzen met als klapper de hoofdprijs in februari!
Bezoek onze website www.veneta.nl voor meer informatie.

Veneta Cucine
Leeghwaterstraat 65
3364 AE Sliedrecht
0184 - 49 31 11
MEUBELBOULEVARD SLIEDRECHT

HOFCAMPWEG 270 | 2241 KM WASSENAAR. |  TEL: 070 -5119645 | WWW.AEROFIT.NL | INFO@AEROFIT.NL
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BEWEGEN IS LEUK EN 
GEZOND, BEWEGEN IS 
LIFESTYLE, BEWEGEN 

IS EEN INVESTERING IN 
JE GEZONDHEID, BEWEGEN 

IS AEROFIT HEALTHCLUB 
...EN AEROFIT IS EEN 

HEALTHCLUB IN BEWEGING!

kijk ook op www.exclusiefinbrabant.nl
hotSpotS

places to be

deco & arT Wassenaar
M.  06- 53154828
e. muriel_vanmarion@hotmail.com
a. dennenlaan 7, 2244 ak  Wassenaar
W.vanmarion-kasmin.com en ambassade-
vancreativiteit.nl

deCo & art waSSenaar

Muriël van Marion-kasmin, een Multi-
creatieve persoonlijkheid
 
Muriël is als beeldend kunstenaar ge-
specialiseerd in schilderijen in olieverf 
en acryl. ze exposeert succesvol in het 
binnen- en buitenland: van dubai, new 
york tot frankrijk, slowakije en Honga-
rije. kenmerkend zijn haar passie voor 
heldere, warme en vibrerende kleuren 
die ze toepast in zowel figuratieve als 
abstracte vorm. geliefde onderwerpen 
zijn vrouwen, wilde dieren en de vier 
elementen van de natuur. ook door de 
liefde, vriendschap en erotiek laat ze zich 
graag inspireren. voor een persoonlijk 
doek zijn particulieren en bedrijven met 
een specifieke opdracht zeer welkom. 
omdat ze een warmbloedig mensen-
mens is, zet ze haar capaciteiten ook in op 
deco: decoratie en interieur, executive 
recruiting (op no-cure-no-pay basis), 
communicatie-pr en de organisatie van 
goededoelenprojecten. creatief op vele 
fronten

CorreCt zakendoen? 
beheerSt u de JuiSte eti-
Quette en (zakeliJke) 
omGanGSvormen? en 
uw ColleGa, kenniS of 
relatie?

de juiste omgangsvormen, een passende 
manier van doen en etiquette zijn onlos-
makelijk verbonden met professionaliteit. 
”you only have one chance to make a first 
impression”. Wanneer u goede omgangs-
vormen beheerst en weet wat er van 
u verwacht wordt, maakt u een betere 
indruk. u voelt zich zelfverzekerder, waar-
door u meer aandacht heeft voor het doel 
van de ontmoeting.
professionele omgangsvormen, stijl en 
welgemanierdheid zijn te leren. volg een 
training bij etiquette à la carte. Laat een 
voortreffelijke indruk achter bij uw klan-
ten, gasten en relaties. vergroot hiermee 
uw kans op succes. zakelijk én privé.
yvonne van der kroft en anne-Marie van 
Leggelo, van etiquette à la carte, bieden 
u een training of coaching op maat. gaat 
het om zakelijke of tafeletiquette, om 
lifestyle coaching of kledingadvies, om 
expat- of kinderetiquette; zij reiken u de 
moderne omgangsvormen aan. 

de introductieaanbiedingen: ”business 
class” en “stijlvol aan het diner” vindt u op 
www.etiquettealacarte.nl. bel voor meer 
informatie of vraag een vrijblijvend advies 
op maat: 06-22516781 en 06-20732031.
 

direCt lanGuaGeS Center 

open all year, morning, afternoon and 
evening courses

dutch, english, germna, french, spanish,  
portuguese, greek, italian and Turkish

all levels, private lessons, small groups
customised education for companies and 
embassies

qualified teachers with university degrees
courses for children, homework guidance 
and tutoring

preparation for nT2, Toelf and cambridge 
certificates

direcT Languages cenTer
postal address: appelgaarde 123, 
2272 Td voorburg 
school address: benoordenhouteseweg 
21-23, 2596 ba den Haag
Telephone: 070 317 8511
Mobile: 06  137 989 06
directlc@casema.nl 
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