
Bouwconsortium 

Centre4Moods	

Centre4moods is gespecialiseerd in digitale beleving(s) oplossingen gericht op vergaderen, trainen en 
health. Video, muziek, geur, ruimte en sensoren worden gecombineerd voor een grotere effec?viteit van 
de ac?viteit. Hiermee verlagen we stress, werkdruk en agressie en bevorderen het herstellend vermogen 
van mensen, con?nu op zoek naar antwoorden op bestaande vragen door gebruik van innova?e en 
cocrea?e. In alles wat we doen, willen we ertoe doen. 
Contact: Arvid Prigge 

CyBe	Construc0on	

CyBe is een ambi?eus, interna?onaal geprezen technologiebedrijf, opgericht in 2013. Interna?onaal 
vernieuwen wij de bouwwereld, door 3D betonprinten toe te passen in iconische projecten. Wij leveren 
hardware - 3D printers - soPware en materiaal, om complexe bouwprocessen simpeler te maken. 
Hiernaast begeleiden we partners door educa?e, cer?ficering, en business development. Meer 
informa?e over onze bijzondere projecten en producten, vindt u op CyBe.eu.  
Contact: Nicole de Bekker 

De	Slaapfabriek	

Het idee voor De Slaapfabriek is twin?g jaar geleden ontstaan vanuit de behoePe een omgeving te 
creëren waar mensen zich thuis voelen en mooie dingen gebeuren. Het belevingshotel zorgt met luxe 
themakamers, comfort en persoonlijke aandacht voor ontspanning en rust. Dit in combina?e  met de 
prach?ge ligging zorgt dat een verblijf in De Slaapfabriek  het gevoel geeP er even helemaal uit te zijn. 
Dat is met verschillende awards beloond. De Vergaderfabriek voorziet in de vraag naar een grotere 
loca?e voor vergaderen, trainingen en health, met focus op beleving.  
Contact: Marjo Prigge - van der Linden 

De
Vergaderfabriek

info@devergaderfabriek.nl 
devergaderfabriek.nl
+31 553 60 59 65
+31 6 28 82 87 81
de Zanden 47, Teuge



Elma	Media	

Elma is al jaren een betrouwbare mediapartner voor veel branche- en beroepsorganisa?es. Van 
strategievorming en conceptontwikkeling tot en met de succesvolle exploita?e van de mediaportefeuille. 
Zodat u uw leden op?maal kunt bereiken en bedienen. 
Contact: Michiel van Overbeek 

Lexence	

Lexence is een con?nu ontwikkelend advocaten- en notariskantoor, geves?gd in het Infinity gebouw in 
Amsterdam. Ons kantoor is in 1992 opgericht en is gespecialiseerd in vastgoed en ondernemingsrecht. De 
ruim 90 advocaten en (kandidaat-) notarissen werken in bevlogen teams, geleid door betrokken partners. 
Hierbij staan kwaliteit, efficiën?e en servicegerichtheid voorop. Zowel adviseren als procederen behoren 
tot de dagelijkse gang van zaken. Onze advocaten en notarissen werken als specialisten naadloos samen. 
Contact: Bas Martens 

Revela0ng	

Revela?ng consul?ng begeleidt organisa?es in het zinvol toepassen van disrup?ve technology! 
Technologie die klaar is voor ‘de massa’, maar waarvan de toepassingen nog onontgonnen zijn. We 
helpen technologiebedrijven de kloof te overbruggen naar de mainstream market en laten volwassen 
organisa?es in een vroeg stadium profiteren van toepassingen op het gebied van: virtual &  augmented 
reality, algoritme gestuurd ontwerpen en 3D- printen. Kortom - Revela?ng - Disrup?ve  technologies. 
Zinnig toegepast 
Contact: Hugo Jager 

THE	FORM	FOUNDATION	

The Form Founda?on. werkt over de volledige breedte aan opdrachten bestaande uit retail, 
mul?func?onele gebouwen, woningen, monumenten en transforma?es. The Form Founda?on werkt van 
haalbaarheidsstudies, schetsontwerpen, op?malisa?es, bouwaanvragen tot projectmanagement om 
opdrachtgevers inzage te geven in de maximale poten?e van hun vastgoed. 
Contact: Pim van Wylick 

WiJeveen	&	Bos	

Wifeveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en 
bouw. Met meer dan 1.100 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die 
hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Wifeveen+Bos is koploper op het gebied van 3D-
betonprinten. Sinds 2013 is het bureau betrokken bij de ontwikkeling van 3DCP, waarbij de ingenieurs en 
constructeurs verantwoordelijk zijn voor ontwerp en engineering. In verschillende samenwerkingen 
worden met 3D-betonprinten verschillende projecten gerealiseerd. 
Contact: Marijn Bruurs


