LEDENKORTINGSREGELING 2021
in Rheden – Rozendaal (versie apr 2021)

Onderstaande bedrijven doen mee met de kortingsregeling 2021 en die geldt
voor leden van de genoemde ouderenbonden in Rheden en Rozendaal.
De geboden korting geldt niet voor afgeprijsde artikelen en aanbiedingen.
Alle deelnemende ondernemingen stellen als voorwaarde dat u vroegtijdig bij het
afrekenen uw ledenpas van de seniorenvereniging toont.
De ledenpas is alleen voor persoonlijk gebruik. Legitimatie kan worden gevraagd.
NB. Met een klik op de logo kunt u de website van het bedrijf bezoeken.

DIEREN
GIGANTISCH WONEN (woninginrichting), Wilhelminaweg 1, Dieren
met 10% korting op (de gehele collectie) gordijnen, vloerbedekking,
accessoires, etc.

FIETSEN & ZO, Semmelweisstraat 1a, Dieren
10% korting op winkelvoorraad vanaf € 20,00 (exclusief fietsen).

HIPP BY JET (dameskleding), Piersonstraat 10, Dieren
www.hiippbyjet.nl
10% korting
VERFHUIS DIEREN, Semmelweisstraat 1, Dieren
10% korting op het hele assortiment

RHEDEN
CHINA PALACE (restaurant), Arnhemsestraatweg 68,
Rheden
- Na de maaltijd per lidmaatschapskaart
(voor max. 4 pers.) een gratis kopje koffie.

VELP
WIJNHANDEL APPELDOORN, Emmastraat 27 a, Velp
5% korting

GIJ (Gelderse IJzerhandel), Hoofdstraat 200, Velp
10% korting (elektrisch gereedschap uitgezonderd) bij besteding van
minimaal € 5,00.

BLOEMSIERKUNST KAREL, Oranjestraat 6, Velp
Korting van € 0,25 per boeket bloemen, bij een
besteding van minimaal € 2,25.

MARTIJN KRANENBURG (audio, tv, video,
wasautomaten), Hoofdstraat 45, Velp
10% korting op alle kleinhuishoudelijke apparatuur.

PROFILE LENTINK (de fietsspecialist), Rozendaalseweg 25, Velp
10% korting op fietsen (zonder inruil) en accessoires en onderdelen.

MAASSEN VAN DEN BRINK
(wonen en slapen), Rozendaalselaan 15, Velp
10% korting op het assortiment bedden, kasten, textiel,
gordijnen, tapijt en zonwering (NB. Niet op arbeidsloon)

JAN RÖTTJERS (schoenmode), Hoofdstraat 194, Velp
10% korting (NB. Niet op afgeprijsde en op onderhoudsartikelen)

STORM (fotokopieer en lamineerbedrijf),
Den Heuvel 44 - 46, Velp
10% korting op de prijs voor het laten maken van prints en fotokopieën
(minimum besteding € 5,00)

VAN WISSING (optiek), Hoofdstraat 192, Velp
Bij aankoop van een complete bril gratis een passende zonneclip,
voorhanger of Fitover (ter waarde van plm. € 35,00)

PAUL VAN ZEELAND (de betaalbare juwelier),
Arnhemsestraatweg 35, Velp
10% korting

