
Beste relatie

Op 23, 24 en 25 april vind je ons terug op  . 
De REVAbeurs wijst mensen met een beperking, ouderen en hun helpende handen de weg  
door het zorgaanbod. 

Freedom Auto Aanpassingen is op REVA2015 aanwezig met meerdere rolstoelauto’s en camionetten.  
Deze voertuigen zijn voorzien van onze unieke bodemverlagingen. Onze adviseurs staan voor u klaar om al  
uw vragen te beantwoorden en de voertuigen te demonstreren. Bezoek onze stand en ervaar zelf het verschil!

Freedom Auto Aanpassingen
Kleinhoefstraat 5 lokaal B11, 2440 Geel
+32(0)145 832 12 
www.FreedomMotors.eu

Spring zeker eens binnen, want een bezoek aan REVA2015 is dubbel en dik de moeite waard, van hoe ver je 
ook komt. Naast ons aanbod krijg je ook de producten en diensten van 149 anderen te zien.

REVA2015 staat in het teken van innovatie en vernieuwt ook zelf: 
• REVAnueva toont het allernieuwste en stelt de winnaars van de REVAnueva Awards in de kijker. 
• REVAstudy bundelt tal van interessante lezingen.  
• REVActive is er speciaal voor ouderen.
• REVAg-sport demonstreert sporten en speelt topwedstrijden.

Wat als… je vertrouwt op het verkeerde hulpmiddel?  Bekijk de promofilm

Hoe bereik je REVA2015?
Openbaar vervoer:
• Trein tot station Gent Sint-Pieters • Tram 1 Flanders Expo
Met de auto: 
• E40: afrit 14
• E17: verkeerswisselaar in Zwijnaarde met de E40 richting Oostende, afrit 14
• Buitenring R4: afrit Expo
Gps-adres van de beurs: 
Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent en volg de bewegwijzering ter plaatse.

REVA
0032 (0)478 90 81 88

reva@reva.be

Je vindt ons op 
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Met deze brief kan je gratis REVA2015 bezoeken.
Je kan hem zoveel keer printen als je wenst, maar ook 
met de pdf op je smartphone of tablet kan je binnen. 

Tot op REVA!

Met vriendelijke groeten,
Jeroen Beterams, Freedom Auto Aanpassingen
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