
Heb je ook altijd dat je onnodig een zware portemonnee mee 

sjouwt of ineens één van je belangrijkste pasjes kwijt bent? 

Terwijl het enige wat je echt nodig hebt alleen je telefoon en 

belangrijkste pasjes zijn! Wij zijn van het bedrijf Hold-On en 

wij zijn 4 vriendinnen uit 6 VWO die een mooi product op de 

markt willen zetten. Het product wat wij gaan verkopen is de 

sticky card holder. Ons product plak je op je telefoon of 

telefoonhoesje en vervolgens kun je er maximaal 3 van je 

belangrijkste pasjes in kwijt. Je kunt hem voor slechts €3,99 

kopen! Volg onze instagram om op de hoogte te blijven: 

@hold_on_jc 

 

Wij zijn ConsoleHome. ConsoleHome bestaat uit 4 jonge en 

enthousiaste ondernemers die accessoires voor de 

PlayStation 4 en Xbox One gaan verkopen. Heb jij ook zo’n 

saaie zwarte Playstation of Xbox net zoals die vriend van je? 

Geef er je eigen draai aan! Met onze prachtige stickers kun jij 

je eigen draai geven aan je console waar je vrienden jaloers 

op zullen worden. Naast de stickers kun je bij ons ook voor 

thumb grips en oplaadkabels terecht. Binnenkort zullen wij 

voorzien zijn van een webshop, maar tot die tijd kunt u terecht 

op onze instagram pagina: consolehome.jc of zin wij te 

bereiken per e-mail: consolehome.jc@gmail .com 

 

 

Wij zijn Carly Duijvestijn, Steven Savelberg en Sophie 

Hillemans van het bedrijf Renote it. We verkopen 

notitieboekjes met pen, gemaakt van gerecycled en 

organisch materiaal om het milieu zo min mogelijk te 

belasten. Bij het boekje leveren we een label van 

groeipapier. Dit is papier met daarin zaadjes van 

vergeet-me-nietjes. Deze kun je planten en zo groeien er 

bloemetjes uit. Zo geven we iets terug aan de natuur. De 

boekjes zijn ongeveer A5 en hebben 60 pagina’s. 

 

 

 

Wij zijn Bagnificent en wij bestaan uit drie enthousiaste 

meiden die met creativiteit veel hopen te kunnen bereiken. 

Veel mensen hebben een sportschoolabonnement maar 

vinden niet de motivatie om regelmatig te gaan, daarom 

ontwerpen wij leuke en originele sporttassen met leuke 

patches of verfspetters. Zodat mensen hun motivatie weer 

terugvinden en meer gaan sporten. Onze producten zijn 

allemaal handgemaakt, dit maakt ons uniek! Elke tas 

onderscheid zich. U kunt ons vinden op Facebook onder 

Bagnificent en op Instagram onder @bagnificent.jc! 
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Wij zijn Isabel, Jessica, Nina en Esmanur en ons bedrijf 

heet For You. Wij verkopen wenskaarten die wij zelf 

ontworpen hebben.  U kunt onze kaarten herkennen 

aan het design, wit met een zwarte opdruk. Wij willen 

ervoor zorgen dat mensen vaker een kaartje sturen. 

Hiernaast willen wij de eenzaamheid onder ouderen in 

Nederland verminderen door deze mensen een kaartje 

te sturen. U kunt ons helpen bij ons doel door bij de 

aanschaf van een kaart 0,20 extra te betalen, hiervan kunnen wij een eenzame oudere een 

leuk kaartje sturen. Voor 2,25 kunt u een kaartje bij ons kopen! Blijf op de hoogte van ons 

bedrijf via Instagram: @foryoucards, Facebook: For You en voor vragen kunt u altijd mailen 

naar foryoucards.jc@gmail.com.  

 

 

ITM Electronics 

Wij zijn ITM Electronics een groep enthousiaste ondernemers uit 5 

havo. Wij verkopen elektronica voor smartphones, zoals powerbanks, 

oortjes, oplaadkabels en audio splitters. Ons doel is om elektronica 

dichtbij onze klant en voor een scherpe prijs te verkopen. Binnenkort 

zijn onze producten ook beschikbaar in de snoepautomaten beneden 

in de aula. Voor meer informatie kunt u ons volgen op facebook 

(@itmelectronicsjc) en instagram (@itmelectronics). 

 

 

Swish J.C. is opgericht door vijf gemotiveerde leerlingen. 

Wij verkopen duurzame katoenen tassen met een logo 

waarin de wereld centraal staat. De tassen kunt u voor veel 

activiteiten gebruiken: van boodschappen doen, sporten, tot 

bij een een dagje uitgaan. Ons voornaamste doel is om de 

plastic tassen, die u in de winkel kunt kopen, te vervangen. 

Onze tassen zijn hiervoor een duurzaam en een stijlvol 

alternatief. Wij zullen eind oktober onze blauwe en zwarte 

tassen op de markt brengen, de verkoopprijs is € 5,99. Meer 

informatie over onze onderneming kunt u vinden op 

Facebook: Swish JC of op onze Instagram: @swish.jc  
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