
 

Bestellijst foldermateriaal 
 
Als VVV locatie, informatiepunt of recreatieve- en toeristische ondernemer in Laag Holland kun je gratis 
foldermateriaal bestellen om je gasten te informeren over al het moois dat de regio te bieden heeft. In 
het voorjaar organiseert Bureau Toerisme Laag Holland distributiedagen om het foldermateriaal op te 
komen halen. Tussentijds kan het foldermateriaal op afspraak worden afgehaald. Maak een afspraak door 
te mailen naar info@laagholland.com en stuur dit bestelformulier mee via de mail. Het is ook mogelijk om 
foldermateriaal te laten versturen. Hiervoor rekenen wij €7,95 per doos.  
 

Gegevens 

Organisatienaam 
 

 

Contactpersoon 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

E-mailadres 
 

 

Bezorgadres (indien van toepassing) 
 

 
 
 
 

 
  

mailto:info@laagholland.com


 

Regionale folderlijn Laag Holland  

Deze folderlijn sluit naadloos aan bij de digitale promotie en informatievoorziening van Laag Holland en  
bieden, middels storytelling, aantrekkelijke beelden, plattegrond en leuke weetjes, informatie voor 
zowel bewoner als bezoeker. De informatie op de folders is in het Nederlands en Engels geschreven en 
verwijst door middel van QR-codes door naar laagholland.com.  
 

 
 

 Aantal displays* 

Laag Holland (per display 40 ex.)  

De Beemster (per display 40 ex.)  

Edam (per display 40 ex.)  

Land van Leeghwater (per display 40 ex.)  

Landsmeer (per display 40 ex.)  

Marken (per display 40 ex.)  

Monnickendam (per display 40 ex.)  

Oostzaan (per display 40 ex.)  

Purmerend (per display 40 ex.)  

Purmerend – Stadswandelingen (per display 40 ex.)  

Volendam (per display 40 ex.)  

Waterland (per display 40 ex.)  

Zeevang (per display 40 ex.)  

 
*Max. 1 display per keer. Mocht je een grote locatie hebben, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.   



 

 

Toeristische kaart Laag Holland 

 
Alles in Laag Holland in één oogopslag. Deze toeristische kaart geeft een 
enorm gedetailleerd overzicht van het gebied en alles wat je nodig hebt om 
hier te recreëren. Van fiets- en wandelroutes tot knooppunten, van 
accommodaties tot bezienswaardigheden en van TOP’s tot rustpunten.  

 
 Aantal exemplaren 

Toeristische kaart Nederlands  

Toeristische kaart Engels  

 
  



 

 

Fietsen  

Inspiratiefolder om Laag Holland per fiets te 
ontdekken. De folder geeft een gedetailleerde 
omschrijving van 16 fietsroutes door de regio.  
 
 
 
 

 

Speciaal voor bezoekers die Laag Holland per fiets 
ontdekken zijn de fietsknooppunten labels 
ontwikkeld. Op deze handige labels kunnen 
gebruikers vooraf de knooppunten van de route 
noteren en het label aan het stuur hangen voor 
een gemakkelijk overzicht tijdens het fietsen.  
 

 
 

 Aantal exemplaren 

Fietsroute folder   

Fietslabels  

 
 
 

Varen 

Met deze folders plan je gemakkelijk een eigen vaartocht door de regio. De folder geeft daarnaast ook 
handige praktische informatie.  

 Aantal exemplaren 

Sloepennetwerk Laag Holland  

Sloepennetwerk Holland boven Amsterdam  

Sloepennetwerk Amsterdam Haarlem  

 
  



 

 

Wandelen 

 
Inspiratiefolder om Laag Holland al wandelend te ontdekken. 
De folder geeft een gedetailleerde omschrijving van 16 wandelroutes 
door de regio.  
 

 
 

 Aantal exemplaren 

Wandelroute folder  

 
 
 

 


