
Wie halen  
de 2e ronde?
Welke landen?

Wie zijn de 
finalisten?
Van het EK?

Wie wordt de 
topscorer?
Welke speler?

Alle deelnemende landen van het EK 
voetbal in 2021 zijn bekend. Van de 6 
poules komen er maar 2 door.  
Welke landen halen de 2e ronde?

Naast de finale zal Wembley ook het 
toneel zijn van de beide halve finales 
op het EK 2021. Welke landen zijn de 
finalisten van het EK?

Wie is de speler die aan het einde 
van het EK de meeste doelpunten 
heeft gescoord?

Doe mee en maak kans op mooie prijzen! 
De hoofdprijs is een professionele voetbaltafel! 
Meedoen doe je in 30 seconden via: 
https://nestinox.com/nl/2/ek2021.aspx

www.nestinox.com

Neem contact op
+31(0)499 – 33 90 00
sales@nestinox.com

Hallenweg 5-7 
NL-5683 CT  Best

UW PARTNER IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN

We zijn op zoek naar gemotiveerde scholieren tussen de 15 en 18 jaar 
om ons team te ondersteunen bij het leveren van RVS schroeven, 
bouten en moeren.EK 2021 POULE

WIN EEN PROFESSIONELE  
VOETBALTAFEL VOOR IN   
JULLIE KANTINE !

Het EK 2021 is het Europees voetbaltoernooi die 
eens in de vier jaar gespeeld wordt. Er zullen 24 
landen deelnemen aan de 51 wedstrijden van het 
EK voetbal voor mannen in 2021. Het EK 2021 
wordt gespeeld van 11 juni t/m 11 juli 2021. Het 
EK voetbal wordt in 11 verschillende Europese 
steden gehouden, waaronder in de Johan 
Cruijff Arena in Amsterdam (Nederland).   
 
Ben jij een voetbalkenner? Doe mee met 
onze EK 2021 Poule en maak kans op 
mooie prijzen! 
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Over ons
Nestinox is uw partner in rvs bevestigingsmaterialen en 
is een gevestigde naam in de semi conductor industry. 
We hanteren hierbij het TCO (Total Cost of Ownership) 
-principe. Samen met onze partners zijn we op zoek 
naar de meest efficiënte oplossingen waarbij het beste 
resultaat onder aan de streep leidend is! 

Het Nestinox-productassortiment omvat nu meer dan 
16.000 rvs bevestigingsmaterialen, waarvan de meeste 
direct uit voorraad leverbaar zijn. Het merendeel van 
uw bestellingen kan daarom rechtstreeks vanuit ons 
magazijn in Best worden afgeleverd.

UW PARTNER IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN

Onze 7 bouwstenen

Partnership
Samen met u 
werken aan de 
beste verbinding

People
Deskundig 

en 
klantgericht

Parts
Specifieke 
oplossingen 
speciaal voor u

Performance
Kwaliteit en 
service op het 
hoogste niveau

Packaging
Stevige 
verpakkingen  
op maat

Planet 
Samen duurzaam 

werken aan de 
toekomst

Profit
maximaal 

resultaat voor 
alle partijen


