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Alle

voorkonende heiserkzaanheden.

Stalen danryand/hout/beton.

VEruruUR VAN:

Coínpressoren-sloópharners-ponpen_afslu j-ters_notorzagen_
draglineschotten-ri jplaten_aanhanguagens_stalen
dekschuiten-pontons-kranen_vrachtuagens_bulldozers.vlotten_
VEMOOP VAN:

PVC-rioleringsmateriaal_tegels_b i el zep_zand_grond_grint_
metselzand-hout voor beschóeiingen_.f"."t.riie-;"r"rr.
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Studeren?

Kies voor een jongerenrekening

De jo ngere n reken ing
van de Friesland Bank
is een volwassen
privé-rekening
voor jongeren van
1 5 tot 25 jaar,
die er uitspringt
door de hoge rentevergoeding.

Wanneer je nu een
jongeren rekening
opent en minimaal
t 1O,- stort, krijg je
behalve een gratis
opbergmap en bankgiroÍormulieÍen ook
nog een sportieve tas
kado.

Friesland Bank
Kantoor Oldeboorn, Doelhóf
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Tel. 05663-1515

