MEREN. STAD. EN MEER.

MEREN. STAD. EN MEER.

Vestigingsplaats voor
economische bedrijvigheid Nettetal

Zodat u snel
contact hebt!

Werken zonder grenzen - met perfecte infrastructuur
Industrieterrein Nettetal-West

Ons aanbod aan
onze bedrijven:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bedrijfsservice
Bedrijfsvriendelijke, ambtelijke ondersteuning
Economie-ontbijt
Nettetaler bedrijfsbesprekingen
Economisch nieuws
Economie-ambassadeur
Duits-Nederlandse bedrijfsnetwerken
Open dag in Nettetaler bedrijven

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stadmarketing
Citymanagement
Toerisme-marketing
Netwerk Nettetaler detaillisten / NetteCard
Netwerk hotellerie en gastronomie
Stadsfeesten en events
Gecertificeerde toerisme-informatie
Grensoverschrijdende projecten

Bedrijfsservice
Stadt Nettetal
Telefoon: 0049 2153 898-8080
Email: unternehmensservice@nettetal.de

www.nettetal-west.de

Uw contactpersonen
bij de stad Nettetal
Ons team:
Hans-Willi Pergens
Ulrike Cronen
Paraskevi Malliaridou
Kerstin Duve
Sabine Monz
Christoph Kamps

Uw locatie om
te groeien –
in Nettetal-West

In Nettetal is veel ruimte voor
Uw ondernemingsplannen:

Goede zaken dankzij
snelle aansluitingen:

Alleen al het industrieterrein Nettetal-West biedt u
rond 770.000 m² oppervlakte, waarvan 260.000 m²
direct beschikbaar zijn.

✓

De groottes van de percelen zijn modulair, zoals in
de systeembouw en kunnen individueel worden
afgestemd.

✓

Direct aan de Duits-Nederlandse grens tussen Venlo,
Düsseldorf en de agglomeratie Rhein-Ruhr

✓

Meer dan 18 miljoen inwoners in een radius van 100 km

✓

10 Gbit/s - Glasvezelaansluiting FTTB

✓

Internationale netwerken van bedrijven

✓

Directe aansluiting aan de railterminal Kaldenkirchen

✓

Op korte afstand van de luchthavens Düsseldorf-International,
Weeze Niederrhein en Köln-Bonn

✓

Goede bereikbaarheid met de havens Rotterdam, Venlo
en Duisburg

Voor de meeste ondernemingen zullen perceelsgroottes van 2.000 m² tot 30.000 m² vooral
interessant zijn.
Desgewenst zijn door samenvoeging van
belendende percelen ook grotere bouwterreinen
te vormen.

Zoals u ziet:
Wij in Nettetal hebben ruimte voor u!

Centraal in het Europese verkeersnet, met eigen aansluiting
op de snelweg (Nettetal-West) aan de A 61 (D) / A 74 (NL),
A 40 (D) / A 67 (NL) en B 221 (D)

✓

Laagste bedrijfsbelasting in de IHK- (KvK)-regio (410)

✓

In het hart van Europa in de Duits-Nederlandse
groeiregio

✓

Een door MKB-bedrijven gevormde economische structuur met
een brede mix van branches

✓

Groot potentieel aan geschoold personeel aan beide zijden van de grens

✓

Ideale locatie voor Nederlandse ondernemingen, die tot de Duitse markt willen toetreden

✓

Hogescholen in de directe nabijheid

✓

Attractieve omgeving met buitengewoon hoge leefbaarheid m.b.t. werken, wonen, gezin en vrije tijd

✓

260.000 m² industrieterrein direct beschikbaar. Op maat voor uw bedrijf

www.nettetal-west.de

