
Nieuwe sponsors jeugdafdeling FC Binnenmaas. 

FC Binnenmaas mag zich verheugen op een drietal nieuwe sponsors voor haar jeugdafdeling. Voor de D4, MD2 en E1 

zijn respectievelijk Holland Warmte, BroNij en Tunderman Logistics sponsor geworden. We stellen ze even aan u 

voor: 

Holland Warmte:  

Holland Warmte is een erkend en gespecialiseerd familiebedrijf dat sinds 1965 voor u klaar staat op het gebied van 

verwarming en airconditioning en de installatie hiervan. Mede door de jarenlange ervaring kunnen onze adviseurs u 

helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw nieuwe cv ketel. Met name 'cv ketel vervanging' en 'cv ketel 

servicecontracten' vormen een belangrijke activiteit binnen het bedrijf. Hollland Warmte is gevestigd in J. van der 

Heydenstraat 1, in Numansdorp. 

 

 

 

 

BroNij:  

Bronij BV is in 2003 opgericht en is een onderneming die zich de afgelopen jaren gespecialiseerd heeft in onderhoud, 

inspectie, reparatie en keuring van ondergrondse- en halfverdiepte afvalcontainers. Daarnaast verzorgt Bronij BV 

ook de plaatsing van halfverdiepte- en ondergrondse afvalcontainers. Ook voor het onderhoud, keuring en reparatie 

van wijk- en minigemalen is Bronij BV de specialist. Bronij BV heeft ook een afdeling die zich bezig houdt met het 

installeren van gasleidingen en het vervangen van huisaansluitingen. BroNij is gevestigd in Reedijk in Heinenoord. 

 

 

 

 

Tunderman Logistics:  

Tunderman is een internationale logistieke dienstverlener in Rotterdam Europoort en Glasgow Schotland. 

TUNDERMAN is ‘sterk’ in Transport, Warehousing, Distributie en Logistics en ‘beschermheer’ voor uw goederen. Een 

familiebedrijf dat 40 jaar geleden is opgericht en zich onderscheidt door het leveren van maatwerk en de ‘personal 

touch’ bij alle vormen van dienstverlening. Tunderman biedt opdrachtgevers een full servicepakket met logistieke 

diensten. Tunderman is sinds enige tijd ook gevestigd Reedijk in Heinenoord. 

 

 

 

 

 



 

Afgelopen zaterdag presenteerde de E1 zich in hun nieuwe outfit op ons sportcomplex. Sponsor Tunderman had 

voor de presentatie een tweetal trucks naar het complex laten overkomen. 


