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Bijlage:  
Overzicht voordelen leden ouderenbond PCOB en KBO Diemen 

 

1. Keurslager Piepenbrock,  

Kruidenhof 24, 1112 PS Diemen,  020 699 5294, @ v.piepenbrock@upcmail.nl 

Op het hele assortiment 20% korting. Neem eens een kijkje op de site, want het assortiment is 

veel breder dan u denkt! Ook voor partyservice, belegde broodjes, snacks, gebak, enz. 

 

2. Opticien en pasfoto’s maken New Look 

Arent Krijtsstraat 46, 1111 AM Diemen.  020 695 2698, @ info@newlookoptiek.nl  

10% korting op monturen en glazen. VIER pasfoto’s voor € 5,00. 

De koffie staat altijd klaar en voor de meeste problemen is een oplossing! 

 

3. Audicien Het Hoorhuis 

Ouddiemerlaan 10, 1111 HJ Diemen,  020 461 1500 @ info@hethoorhuis.nl  
Naast de gratis hoortest en advies, kunt u op vertoon van uw pas profiteren van de volgende 

voordelen: € 50,00 korting per toestel op de eigen bijdrage. Batterijen: 3 halen = 2 betalen. 

Kosteloos bijstellen en onderhouden van bestaande hoortoestellen die elders zijn aangeschaft.  

Gratis service aan huis, indien men niet mobiel is. 

 

4. Diemer Notariaat Kroes + Mokkum 

Muiderstraatweg 15-A, 1111 PS Diemen,  020 695 68 98, @ info@diemernotariaat.nl 

Indien u hiervan gebruik wenst te maken, en u de notaris erop attendeert dat u lid bent van 

PCOB Diemen of ANBO Diemen, wordt in het eerste (vrijblijvend) gesprek afgesproken wat dit 

betekent voor de te betalen tarieven.  

 

5. WHITE BARRON v/h DALKOM Computerhulp 

Visseringweg 76, 1112 AT Diemen,  088-8112000 @ info@dalkom.nl 
Problemen met de computer (laptop of desktop) of het thuisnetwerk? 

DALKOM biedt al meer dan 10 jaar professioneel support aan particulieren en bedrijven. 

Werkplaatstarief en hulp bij u thuis € 50,00 per uur.  

Zo nodig de computer bij u ophalen èn terugbrengen is mogelijk zonder extra kosten. 

PCOB en ANBO leden ontvangen 10% korting op het uurtarief, op vertoon van de ledenpas. 

 

6. Protect Sun Amsterdam 

Bos en Lommerweg 152, 1055 EE Amsterdam,  020 682 56 84, @ info@allprotectsun.nl  
Leden van PCOB Diemen en ANBO Diemen kunnen op vertoon van hun ledenpas bij de firma 

Protect Sun® Amsterdam korting ontvangen op de aankoop en plaatsing van raambekledingen, 

binnen-zonweringen, buitenzonweringen, insectenhorren, rolluiken, en meer. 

Indien Protect Sun® het meten en monteren verzorgt bedraagt de korting 10%, als er zelf 

wordt gemeten en gemonteerd bedraagt de korting 25%. 

De kortingen gelden niet in combinatie met andere lopende acties. 

 

7. Mea Vota Uitvaartverzorging, begeleiding & advies 

D.J. den Hartoglaan 8 | 1111 ZC te Diemen,  020 695 5530, @ mail@mea-vota-uitvaart.nl 

Voor leden PCOB Diemen en ANBO Diemen die bij een uitvaart kiezen voor Mea Vota: 

- €75 korting op de dienstverlening indien uitvaartwensen niet zijn vastgelegd. 

- €250 korting op de dienstverlening indien de uitvaartwensen wél zijn vastgelegd. 

Wensen vastleggen is voor iedereen, dus ook leden, gratis. 

 

8. Computercursussen PCOBenter 

Onze eigen ‘computerclub’ PCOBenter verzorgt computercursussen voor zowel beginners als 

gevorderden. Leden van de PCOB en de ANBO ontvangen korting op de cursusprijzen. 

Voor meer informatie: bel 06 4373 4155.   

            

9. Jack van der Spruit Loodgieters – Installatiebedrijf 

Verrijn Stuartweg 11 F, 1112 AW Diemen,  020 699 4743, @ mail@jackvanderspruit.nl 

10% korting op arbeidsloon en geen voorrijdkosten. 

 

Z.O.Z. 
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10. Kroonenberg 2wielers 

Ouddiemerlaan 219, 1111 GZ Diemen,  020 737 2940, @ info@kroonenberg2wielers.nl 

5% korting op nieuwe fietsen en 10% op onderdelen en accessoires. Deze kortingen gelden 

niet voor reparaties. 

 

11. Schipholtaxi 

R. Castelijnstraat 20’, 1111 AX Diemen,  06 55 85 11 85  

20% korting op alle ritten naar bestemmingen in Amsterdam en Schiphol en 10% korting op 

overige ritten. 

 

12. Veju Scooterfabriek 

Sniep 43, 1112 AC Diemen,  020 416 1906, @ info@veju-scooterfabriek.nl 

10% korting op alle aankopen en reparaties. 

 

13. AVT Makelaars 

Arent Krijtsstraat 19, 1111 AG Diemen,  020 314 4469, @ info@avtmakelaars.nl  

Gratis uitgebreid verkoopadvies en € 25,00 korting (ex. BTW) op waarde taxaties. 

 

15. Beter Fietsen 

Arent Krijtsstraat 22, 1111 AM Diemen,  020 690 5879, @ beterfietsen@hotmail.com 

10% korting op alle aankopen en reparaties. 

 

16. Sam’s Bodyfashion 

Diemerplein 114, 1111 JD Diemen,  020 690 5909 

10% korting op het gehele assortiment. 

 

17. Limburgia Vlaaien 

Ouddiemerlaan 195, 1111 GZ Diemen,  020 331 9742 

Voor alles wat daar wordt genuttigd geldt een korting van 10% 

 

18. Care & Beauty 

Diemerplein 48, 1111 JD Diemen,  020 416 1601 

10% korting op het gehele assortiment. 

 

19. De Wielen van Diemen 

Gruttoplein 6, 1113 HM Diemen,  020 308 0055  of 06-1349 4975, @ dewielenvandiemen.nl 

5%   korting op nieuwe (elektrische)fietsen en  

10% korting op scootmobielen en rollators, alsook op onderdelen, accessoires en reparaties. 

 

20. De Omval 

Ouddiemerlaan 104, 1111 HL Diemen,   020 600 1897, @ theaterdeomval.nl 

Korting van € 1,-  bij een filmvoorstelling.  

  

21. Rijbewijskeuring. 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder 

bent.  

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met “Goedkope Keuringen” dagelijks bereik-

baar tussen 09.00 en 17.00 uur, tel.nr. 088-4883 616, of via www.goedkopekeuringen.nl. 

Eerder was er een keuringsmogelijkheid in Diemen, maar nu kan het o.a. in Amstelveen. 

Tarief voor PCOB leden: € 45,- (niet leden € 55,-) 

In Diemen kunt u een keer per maand terecht bij Regelzorg Rijbewijskeuringen. Voor afspraak 

en informatie via:  www.regelzorg.nl, of bel 088-2323 300 Tarief € 55,-. 

 Let op: Wij krijgen van leden informatie dat er soms ook andere tarieven worden gevraagd door         
deze instellingen. Vraag van tevoren naar de kosten! 
 
 

 
Voor alle kortingen geldt: uitsluitend op vertoon van uw eigen ledenpas! 
 
Wijzigingen in deze lijst worden via de Nieuwsbrief bekendgemaakt en actueel gehouden op de site. 
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