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Het speelveld verandert continue, dat is een van de dingen die Amsterdam Airport Area
zo interessant maakt. Zo is er net een nieuw kabinet aangetreden, zijn er komend jaar
gemeenteraadsverkiezingen en krijgt Schiphol een nieuwe CEO. En dan hebben we het
nog niet eens over de internationale ontwikkelingen.
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We proberen zo flexibel mogelijk om te gaan met onze veranderende omgeving en waar
mogelijk in te spelen op kansen. Eén trend, die al enige tijd gaande is en zich de komende
jaren voortzet, is digitalisering. Dat zien we niet alleen terug in de exponentiële groei
van datacenters, maar ook in de hele logistieke sector. En laten we nu als Nederland
én als regio bijzonder goed zijn in logistiek. We vervullen steeds meer de regiefunctie
van de logistieke keten, met zogenaamde control towers. Een prachtig voorbeeld
hiervan is de logistiek van de F35. Met de komst van het Europese distributiecentrum
voor F35-onderdelen wordt de positie van Nederland als distributieland bevestigd en
verder versterkt!
Naast digitalisering zien we gelukkig dat steeds meer bedrijven verduurzamen. Ook in de
aerospace en logistiek. De keuze van AAA om in te zetten op circulaire economie wordt
hiermee dan ook bevestigd en past bij de ambitie van Schiphol om het duurzaamste
vliegveld ter wereld te worden.
Samen met u als lid willen we weer volop inzetten met gerichte acquisitie op logistiek- en
aerospace gerelateerde bedrijven. Ik heb er vertrouwen in dat de kracht van ons netwerk
ervoor zorgt dat we ook in 2018 onze doelstellingen behalen!

		

Hartelijk dank voor uw inzet!
Adam Elzakalai
Wethouder economische zaken & luchthavenzaken gemeente Haarlemmermeer
Voorzitter AAA
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Beoogde
resultaten
2018
Bestuur & Organisatie
• Toetreding 2 nieuwe leden
• Intensivering communicatie naar leden en stakeholders
• Behoud huidige leden

Marketing & Acquisitie
•
•
•
•
•
•

12 nieuwe vestigers
65 IR gesprekken (bedrijfsbezoeken)
25 leads
Market intelligence met regiopartners
Diensten van alle leden in MRA propositie
Verzilveren leads

Platform & Netwerk
• 6 inhoudelijke netwerkbijeenkomsten (incl. ALV)
• Studiereis
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Profiel AAA
Missie

Team AAA

De vereniging AAA werkt namens en met markt en
overheid aan versterking van de concurrentiekracht
van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als
vestigingsplaats voor luchthaven- en logistiek
gerelateerde internationale bedrijvigheid door het
organiseren van een platform voor afstemming over
de ruimtelijk-economische propositie van de regio
en het uitvoeren van gezamenlijke internationale
acquisitieactiviteiten.

• Jeanet van Antwerpen
Managing Director

Kernkwaliteiten

• Marie-Jeannine Citroen
Manager Foreign Investments

De kracht van AAA ligt in haar netwerk, kennis
en ervaring met:
• Publiek-private samenwerking
• Internationale marketing & acquisitie
• Luchthaven- en logistiek gerelateerde bedrijvigheid

• Olav Steffers
Director Foreign Investments

• Joep Schroeders
Manager Foreign Investments

Doelstellingen
Marketing- en acquisitiefunctie

Platform- en netwerkfunctie

• Internationaal uitdragen van de propositie van
de MRA via intermediairs en in samenwerking
met regiopartners, teneinde een ‘top-of-mind’positie te verkrijgen bij potentiële investeerders.

• De netwerk functie van AAA staat in dienst van
de marketing en acquisitie.

• A
 antrekken van nieuwe en behouden van
gevestigde internationale bedrijven, in
samenwerking met nationale (Netherlands
Foreign Investment Agency) en regionale
acquisitiepartners (Amsterdam inbusiness).

AAA Jaarplan 2018 • Profiel AAA			

• In samenwerking met markt en overheid
formuleren van een sterke propositie voor de
MRA als vestigingslocatie voor luchthaven- en
logistiek gerelateerde internationale
bedrijvigheid.
• Leveren van marktkennis en organiseren van
betrokkenheid van marktpartijen bij
doorontwikkeling van de propositie van de MRA
per geselecteerd cluster.
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Leden &
lidmaatschap

Onze Leden:
Premium members

AAA leden zijn publieke en private partijen met een langdurig (indicatie: 5 jaar) belang ten aanzien
van ruimtelijk-economische ontwikkeling en/of internationale investeringen in de Metropoolregio
Amsterdam. Leden dienen een toegevoegde waarde te leveren in de AAA samenwerking middels
bijvoorbeeld een internationaal netwerk en/of aanvulling op het AAA ‘product’. Bij potentiele private
leden wordt er in het bestuur afgewogen of de organisatie voldoende lange termijn perspectief
heeft en bereid is te investeren in het netwerk van AAA.

AAA biedt haar leden:

Relatie SADC en AAA

•	Een neutraal platform voor afstemming en
samenwerking met markt en overheid
•	Toegang tot marktkennis over luchthaven- en
logistiek gerelateerde clusters
•	Toegang tot bedrijvennetwerken en de mogelijkheid
deze te betrekken bij eigen concept- en
productontwikkeling
•	Publiciteit (d.m.v. internationale en regionale
marketing/communicatie activiteiten)
•	Financieel schaalvoordeel; kleine bijdrage,
groot bereik
•	Nieuwe business: in vorm van nieuwe klanten,
leads en/of concrete concept- en
productontwikkelingskansen
•	AAA vraagt een actieve en inhoudelijke rol van
haar leden in het AAA netwerk en een voldoende
lange termijn perspectief om een optimaal resultaat
te behalen.

SADC heeft in 1994 het initiatief genomen om met
zes andere regio-partijen de internationale marketing
gezamenlijk vorm te geven via de vereniging
Amsterdam Airport Area. Deze aanpak sluit aan bij de
visie van SADC waarbij gezamenlijk optreden vanuit
de Metropoolregio Amsterdam voorwaarde is om
internationaal te kunnen concurreren.
Statutair is vastgelegd dat SADC als secretaris
de capaciteit en basisfinanciering levert voor het
bureau AAA. Diverse SADC medewerkers verlenen
(betaalde) diensten ten behoeve van AAA. In 2018
wordt ca. 2.5 fte ingezet voor coördinatie van de
regiosamenwerking en (regie op) de uitvoering van
het AAA activiteitenplan. SADC investeert naast het
Premium lidmaatschap, € 140.000 in internationale
marketing via AAA in 2018.

Lidmaatschaps
categorieën:

Wat wilt u uit het AAA
lidmaatschap halen?

Premium member

€ 30.000

Associate member

€ 12.500

Logistics member

€ 2.500

De gesprekken met AAA leden houden ons scherp; wat
zijn de verwachtingen en welke resultaten willen we aan
het einde van het jaar zien? AAA is een relatief kleine
vereniging, waardoor gemakkelijk persoonlijk contact kan
worden gemaakt. Graag horen wij wat uw ideeën zijn en
wat u graag meer of minder wilt zien bij AAA.
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Bestuur &
organisatie
Algemene Leden
Vergadering (ALV)

Logistiek verankerd
in de MRA

In de Algemene Ledenvergadering worden alle
leden vertegenwoordigd. In 2018 worden twee
vergaderingen gehouden:

Logistiek is een van de belangrijkste sectoren in de MRA,
zowel economisch als qua werkgelegenheid. Het blijft
één van de taken van AAA om logistieke vraagstukken op
de regionale agenda van de MRA te beïnvloeden. AAA
werkt hierin samen met partners als ACN, Kerngroep
Logistiek Amsterdam en de tafel Ruimte & Infra.
Onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a. truck
parkeren, regionale ontkoppelpunten voor last mile
logistics, datacenters en zeer recentelijk de luchtvracht
slots lobby op Schiphol.
AAA erkent en onderschrijft de economische invloed die
de luchtvracht sector heeft op onze regio. Niet alleen
airlines, maar ook verder in de keten naar bedrijven die
deze vrachtstroom gebruiken en de daarbij behorende
werkgelegenheid. Het internationale vestigingsklimaat
staat met beperking van vrachtslots direct onder druk.
Daarom zet AAA zich met haar achterban van publieke
en private leden in voor de lobby gevoerd door ACN om
de positie van luchtvracht zeker te stellen.

18 april: vaststelling jaarverslag 2017 (incl. jaarrekening)
12 december: vaststelling jaarplan 2019 (incl. begroting)

Dagelijks Bestuur
In Dagelijks Bestuur (DB) hebben 8 leden zitting voor
de aansturing van de vereniging.
Het DB komt drie keer per jaar bijeen.

Bestuursleden:
Voorzitter	Adam Elzakalai
			
(gemeente Haarlemmermeer)
Secretaris	Jeanet van Antwerpen (SADC)
Penningmeester Jeroen Lotze
			
(Havenbedrijf Amsterdam)
Bestuurslid
Peter de Kruijk
			
(amsterdam inbusiness)
Bestuurslid
Naomi Landman (Gefco)
Bestuurslid
Mart Pfeiffer (Rabobank)
Bestuurslid
Jaap Lodders (Provincie Flevoland)
Bestuurslid	Dennis Ramaaker
(Schiphol Real Estate)

Bestuursvergaderingen
Data 2018:
08 maart
10 september
01 november
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Werkgebied AAA
Regiokaart Amsterdam Metropolitan Area

Legenda
Amsterdam Airport Schiphol
Haven Amsterdam
Bestaande kantoorlocaties
Kantoorlocaties in ontwikkeling
Bestaande bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen in ontwikkeling
Woongebied
Recreatiegebied
Snelweg
In ontwikkeling
Provinciale wegen
In ontwikkeling
Spoor
Treinstation
Metro/sneltram
Metro/tramstations
R-net buslijn
In ontwikkeling

Strategie 2018
Digitalisering
logistiek & aerospace
Alle sectoren hebben te maken met digitalisering.
Deze ontwikkeling zal de komende jaren doorzetten.
Voor veel bedrijven verschuift IT van een onder
steunend proces naar een primair proces. Nieuwe
vormen van bedrijven zullen ontstaan en binnen de
logistiek worden nieuwe vervoerspatronen zichtbaar
(denk aan 3D printen of vervoer per drone). De grote
logistieke dienstverleners zijn inmiddels betrokken bij
zogenaamde Control Towers. Het laten samensmelten
van supply chains is het nieuwe instrument om nog
meer logistieke kosten uit de keten te halen. Deze
‘logistieke verkeerstorens’ moeten daarvoor beschikken
over de modernste technologie, geavanceerde
softwareconcepten, veel data opslag en supply chain
professionals.
De logistieke sector is sterk in de MRA, maar geen
vanzelfsprekendheid. In 2018 zal AAA zich inzetten om
de innovatie binnen de logistiek te verankeren in de
propositie van de regio. Zeker met betrekking tot
e-commerce, maar ook met bijvoorbeeld 3D-printing,
automatisering of zelfs robotisering van het logistieke
proces, zal AAA partijen bij elkaar brengen om een
onderscheidend eco-systeem op metropoolniveau aan
de internationale markt te bieden.

Strategische
speerpunten
1. Digitalisering binnen
Logistiek en Aerospace
• Nieuwe business concepten ontstaan door
digitalisering. Het eco-systeem van onze digitale
infrastructuur en de logistieke dienstverleners biedt
een onderscheidende vestigingsplek.

2. Inzet lokale contactpunten
• AAA zet in 2018 in op intensieve acquisitie door met
lokale sales representatives te werken. Vooralsnog
geldt dit voor de V.S. en China.
• Deze contactpersonen zullen nauw samenwerken
en afstemmen met NDL en de lokale kantoren
van het NFIA.

3.	Best practice: F35
• In samenwerking met OneLogistics, nationale en
regionale partners worden in 2018 activiteiten
opgezet om toeleveranciers aan te trekken naar
Nederland.
• 	Verder is dit programma een ‘best practice’ voor
logistiek Nederland, en kan hiermee overige
bedrijven interesseren.

4. Circulaire economie
• AAA breidt haar internationale netwerk uit en werkt
toe naar een lijst om gericht te acquireren.
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Clusters &
activiteiten

e-commerce als een van de strategische speerpunten
te benoemen voor de komende tijd. Waar veel partijen
zich inmiddels op de last mile focussen kan er in
samenspraak met verladers, logistiek dienstverleners,
douane en luchthaven ook nog veel tijd worden
gewonnen in de first miles. Ook IT gerelateerde
bedrijven mengen zich in de e-commerce markt waarbij
veel IT-technologieën van de bedrijven geïntegreerd
worden om snel te schakelen.

Cluster coördinatie:
Olav Steffers & Joep Schroeders

Voor de cross border e-commerce zal de acquisitie
in 2018 zich vooral richten op China. Omdat deze
propositie een groter schaal niveau behelst, zal deze
acquisitie in nauw overleg met regio, maar ook met
landelijke partners zoals NDL worden uitgerold.

De economische groei in Nederland houdt aan. De
MRA en de provincie Noord-Brabant groeien hierbij
het hardst. Voor 2018 wordt een omzetgroei verwacht
voor de logistieke sector door de verder aantrekkende
Nederlandse economie. De stemming onder
ondernemers is positief. Er is omzetgroei, zowel voor
beroepsgoederenvervoer over de weg als logistieke
dienstverlening.
Verwacht wordt dat de vier ‘ports’ in de
Metropoolregio Amsterdam blijven groeien. Een
record aantal passagiers maakt in 2017 gebruik
van Amsterdam Airport Schiphol, en de eerste
kwartalen tonen een groei in vracht. Het plafond van
500.000 vliegbewegingen wordt echter snel bereikt.
De ontstane slotschaarste als gevolg hiervan zal
consequenties hebben voor luchtvracht gerelateerde
partijen.

Fossiele brandstoffen en bouwmaterialen dragen bij
aan de verdere groei van het Havenbedrijf Amsterdam,
waarbij deze zich steeds meer inzet op een schone en
duurzame haven.
Met de enorme groei van dataverkeer, beleeft
AMS-IX record na recordjaar. Met de gigantische
toename van het dataverkeer , blijft ook de vraag naar
datacenters onverminderd. De focus ligt in 2018 op
de nichemarkten e-commerce, circulaire economie en
datacenters (hieronder leest u daar meer over).

E-commerce
De e-commerce markt blijft groeien. De forse
groei van de logistieke sector is voor het grootste
deel veroorzaakt door e-commerce en de daarbij
behorende nieuwe business modellen. China is
nummer één voor de Nederlandse e-shoppers en
steeds meer Chinese e-commerce bedrijven richten
zich op de Europese markt via Nederland. Dit is
reden voor luchthaven Schiphol om de cross border

Circulaire economie
In 2017 is er gewerkt aan het opbouwen van een
internationaal netwerk van bedrijven die circulair
werken. Het onderwerp begint ook internationaal
steeds meer te leven. In 2018 wordt hier vervolg aan
gegeven om uiteindelijk te komen tot een concrete
leadlijst. Dit zijn bedrijven uit verschillende sectoren,
maar koploper op het gebied van duurzaamheid.
Nederland en Amsterdam hebben zich de afgelopen
drie jaren gepositioneerd op het gebied van circulaire
economie en worden hiervoor internationaal erkend.
Zo wordt onze regio vaak gevraagd om te spreken op
internationale congressen, is er veel interesse voor
circulaire handelsmissies en komen er regelmatig
buitenlandse delegaties om te leren van onze aanpak.
Vanuit AAA dragen we pro-actief bij door deel te nemen
aan deze congressen, missies en presentaties te geven.
Ieder AAA lid vormt een mooi voorbeeld van circulaire
economie in de praktijk.

Datacenters
Wereldwijd blijft het data centra verkeer ongekend
hard groeien. De markt groeit gemiddeld 24% per
jaar. Azië en Noord Amerika zijn de grootste markten.
West Europa is de derde markt met gemiddeld
22% groei per jaar. Internet of Things (IOT), cloud
computing, Big data maar vooral videostreaming
zijn de grootste aanjagers van deze groei. De
metropoolregio Amsterdam behoort met zo’n 20%
Europees marktaandeel tot de dominante markten
in Europa en heeft een ijzersterke propositie voor
de digitale infrastructuur. De MRA is vooral sterk in
de zogenaamde colocatie markt voor data centers,
de data opslag voor derden, met dank aan de
Amsterdam Internet Exchange. Diverse onderzoeken
prognosticeren dat deze markt de komende vijf jaar
nog zal verdubbelen. Een ander segment binnen de
data centers zijn de Hyperscales, de grote corporate
datacenters die vooral hun eigen connectiviteit
organiseren. De verwachting is dat Nederland op korte
termijn een derde hyperscale mag verwelkomen.
Binnen AAA is hard gewerkt aan een regiopropositie.
In 2017 is een propositie voor regio Schiphol/
Haarlemmermeer, Almere en Lelystad opgesteld. Op
deze drie locaties worden data center campussen
gerealiseerd om de komende jaren alle soorten data
centers te faciliteren in de MRA. Grootste uitdaging
voor de komende tijd is om bestemmingsplannen op
tijd gereed te hebben en om vooral voldoende stroom
beschikbaar te hebben in combinatie met duurzame
oplossingen op gebiedsniveau. AAA zal zich in 2018
met deze regiopropositie vooral richten op de grootste
markt in Noord Amerika en o.a. in samenwerking met
het NFIA een road show organiseren langs diverse
toonaangevende marktpartijen.

Logistiek Generiek & niche markten
Activiteit

Doelstellingen:

€
7 nieuwe vestigers

40 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 55.900,-
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Budget uren:
€ 146.125,-
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•
•
•
•

 acquisitiereizen VS . (i.c.m. aerospace
2
& beurs CSCMP, NDL)
Bezoek Transport Logistics Shanghai (t.b.d.)
2 beursbezoeken binnen niche markten
Roadshow VS met data center propositie MRA
Bezoek/acquisitiereis beurs CE

Planning
-

n.n.t.b.

-

16-18 mei 2018
n.n.t.b.
Najaar 2018
n.n.t.b.
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Activiteit
•
•
•
•

 eursbezoek MRO Americas, Orlando + organiseren seminar +
B
acquisitiereis Florida (+ bestuurder)
Beursdeelname Farnborough Airshow
Beursdeelname MRO Europe Amsterdam +
organiseren netwerkevent
Acquisitiereis V.S., samen met logistiek

Planning

Aerospace

-

10-12 april

Doelstellingen:

-

16-22 juni
16-18 oktober

-

n.n.t.b.

€
5 nieuwe vestigers

25 ID gesprekken

Cluster coördinatie:
Joep Schroeders & Marie-Jeannine Citroen
De sector aerospace bloeit in Nederland. In 2016
(NAG, 2017) waren 16.900 personen werkzaam
en genereerde deze sector 4,6 mld. Hiervan is
56% MRO, 24% maakindustrie en 20% logistiek
en diensten gerelateerd. Ongeveer 60% van deze
aerospace activiteiten in Nederland vindt plaats
in de Metropoolregio Amsterdam (meer dan 100
internationale bedrijven).

Op acquisitie met de F35
Nederland gaat alle reservedelen voor de F-35 toestellen in Europa opslaan. Het gaat om opslag,
verzending en het beheer van reservedelen van ruim vierhonderd F-35’s voor de komende decennia.
Met de komst van het Europese distributiecentrum voor F35-onderdelen wordt de positie van Nederland
als d
 istributieland bevestigd en verder versterkt. Dit is goed voor onze werkgelegenheid en levert naar
verwachting enkele honderden miljoenen aan extra omzet voor onze distributiesector op. Drijvende kracht
achter het binnenhalen van deze opdracht is OneLogistics. Dit samenwerkingsverband van Nederlandse
bedrijven uit de Topsector Logistiek, kennisinstellingen en de ministeries van Defensie, Economische Zaken
en Infrastructuur en Milieu heeft zich ingespannen om dit werk naar Nederland te halen.
Het onderhoud aan de F-35 wordt slim aangepakt. De onderdelen gaan daarom naar een centrale opslagplaats in Europa. Vanaf daar kunnen ze snel worden verpakt en verzonden, inclusief de douaneafhandeling en exportvergunningen. Dit European warehouse in Woensdrecht krijgt een vooruitgeschoven post
op Schiphol. De komst van het warehouse is de eerste stap naar een modern logistiek concept voor F-35
onderdelen in Europa. Nederland laat met het binnenhalen van dit centrum zien dat het een koploper is in
de logistiek.

Naast de groei van de luchthaven Schiphol en
de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad, is
het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke
toeleverancier binnen de mondiale industrie,
bijvoorbeeld op het gebied van composieten. We
staan bekend om onze innovatiekracht en kennis,
zoals de Amsterdamse startup Aiir Innovations
welke kunstmatige intelligentie (AI) koppelt aan de
MRO sector. De Nederlandse luchtvaartsector loopt
daarnaast voorop in het verduurzamen van de industrie
en hergebruik en reparatie in de MRO sector.
Grote internationale bedrijven, zoals Boeing en
Embraer groeien in de Amsterdamse regio en zoeken
verbinding met het Nederlandse bedrijfsleven en
kennisinstellingen. De logistieke activiteiten binnen
de aerospace zijn groot: Bedrijven als AAR (50 jaar) en
Bell Helicopter (43 jaar) zijn al decennia gevestigd in de

Budget out of pocket:
€ 35.000,-

Budget uren:
€ 52.650,-

Schipholregio met onder andere de opslag van spare
parts.
Het gaat goed met het aerospace bedrijven
ecosysteem, maar AAA is zich er van bewust dat
onze concurrentiepositie geen gegeven is gezien
bijvoorbeeld de ‘slots’ discussie op Schiphol.
De lijst met leads is afgelopen jaar gegroeid, maar de
besluitvormingsprocessen duren lang. AAA zal in 2018
gerichter inzetten om deze partijen te verzilveren.
Het Pentagon besloot in 2017 de Europese supply
chain van de F35 toe te wijzen aan Nederland (zie info
kader). In samenwerking met OneLogistics, nationale
en regionale partners worden in 2018 activiteiten
opgezet om toeleveranciers aan te trekken naar
Nederland. Verder is dit programma een ‘best practice’
voor logistiek Nederland, en kan hiermee overige
bedrijven interesseren.
Lelystad Airport opent in 2019. AAA geeft hier in
2018 aandacht aan en met de geplande uitbreiding
zal Lelystad Airport meer ruimte kunnen bieden aan
vliegtuigonderhoudsbedrijven en zakenvluchten.
Net als voorgaande jaren wordt nauw samengewerkt
met nationale partners zoals NFIA, Netherlands
Aerospace Group (NAG), en acquisitie regiopartners
zoals Schiphol Real Estate, Lelystad, Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij en Innovation Quarter.

In 2018 zal AAA het F-35 programma uitnutten, in samenwerking met nationale en regionale partners om
toeleveranciers aan te trekken naar Nederland. Verder is dit programma een ‘best practice’ voor logistiek
Nederland, en kan hiermee overige logistiek gerelateerde bedrijven interesseren. Zo vormt het een goed
voorbeeld om te implementeren in het onlangs gelanceerde pharma gateway concept van Schiphol Cargo.
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Begroting 2018
Inkomsten				

Productkosten

Uren bureau

Totaal
€ 360.000
€ 140.000
€ 1.500

Contributies leden
Basisfinanciering internationale marketing (SADC)
Rente deposito

€ 501.500

Reguliere inkomsten

Uitgaven
Algemeen - Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Secretariaat
Financiën
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Bankkosten
Totaal
Platform- en netwerkactiviteiten
Platform- en netwerkactiviteiten
Studiereizen
Totaal
Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Acquisitie algemeen
Marketingcommunicatie
Corporate communicatie
Vastgoedbeurzen
Totaal
Cluster development
Aerospace
Acquisitie
Investor relations
Logistiek
Acquisitie
Investor relations
Totaal
Onvoorzien
TOTALE UITGAVEN
RESULTAAT
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€ 47.350
€ 6.000
€ 15.750

€ 47.350
€ 6.000
€ 15.750
€ 2.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 200

€ 10.200

€ 69.100

€ 79.300

€ 11.000

€ 51.250
€ 15.000

€ 62.250
€ 15.000

€ 11.000

€ 66.250

€ 77.250

€ 8.000
€ 3.500
€ 5.000
€ 1.900

€ 19.125
€ 6.375
€ 8.875

€ 27.125
€ 9.875
€ 13.875€
1.900

€ 18.400

€ 34.375

€ 52.775

€ 38.400
€ 14.250

€ 87.650

€ 123.250
€ 22.875

€ 202.025

€ 198.775

€ 289.675

€ 2.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 200

€ 35.000

€ 55.900

€ 90.900

€ 2.500

€ 2.500
€ 133.000

€ 368.500

€ 501.500
€0
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Platform en netwerk

Samenwerking regiopartners

Van en voor leden

Marketing en acquisitie logistiek

Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
info@aaarea.nl
www.aaarea.nl

