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AUTO, MOTOREN, BROMFIETSEN, FIETSEN
EN TOEBEHOREN

MOTOVEDA

ASSORTIMENT
Nieuw alsook gebruikte Motoren, (Motor) scooters, Bromﬁetsen en MP3’s. Kleding, helmen en
alle Motoren, (Motor) Scooters, Bromﬁetsen en MP3' accessoires.

KORTING
GEEN korting op aktieprijzen en niet in combinatie bij inruil.
Eventuele kortingen op nieuwe Motoren, (Motor) Scooters, Bromﬁetsen en MP3's
vraag in de winkel.
GEEN kortingen op huurprijzen.
Online verkoop uitgesloten.
10% korting op onderdelen bij balie verkoop.

BIJZONDERHEDEN
Verkoop, onderhoud en verhuur van (motor) scooters, Piaggio MP3’s en motoren.
Pas dient te worden getoond voor aanslag op de kassa !!

OPENINGSTIJDEN
Maandag gesloten (op afspraak open)
Dinsdag t/m donderdag: 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 20.00 uur
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Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
Zondag gesloten
Mocht het binnen bovenstaande tijden niet lukken om onze winkel te bezoeken, dan ben je
van harte welkom om telefonisch 0318-625625 of via de mail info@motoveda.nl een afspraak
te maken om op een ander tijdstip bij ons langs te komen.

VEDA BIKES EDE & DE FIETSENHAL EDE
Assortiment
Elektrische ﬁetsen, stadsﬁetsen, Tour ﬁetsen, Mountainbikes, Raceﬁetsen, Kinderﬁetsen,
Vouwﬁetsen BMX ﬁetsen, Specials, ﬁetsaccessoires
Korting
10 % korting op het totale assortiment. Kortingspercentage is NIET van toepassing op
actieprijzen en bij inruil.
Bijzonderheden
De Den Brink Pas dient vooraf te worden getoond voordat de kassa wordt aangeslagen.
Gratis haal- en brengservice
1500 m2 showroom
De grootste ﬁetsenwinkel van Midden-Nederland.
Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag 09.00 – 18,00 uur
Vrijdag 09.00 – 21.00 uur
Zaterdag 09.00 – 17.00 uur
Zondag gesloten
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WASSINK AUTOGROEP
Assortiment
Echt bereiken wat ú wilt. Daar staat Wassink Autogroep voor. Wij willen dat u altijd tevreden
in de auto stapt – of dat nu een gloednieuw model is, een betrouwbare occasion of een
bedrijfswagen op maat. Daarom staan uw wensen bij ons centraal.Met onze kennis en kunde
vertalen we uw behoeften in een helder advies. En dankzij onze innovatieve ideeën weet u
zeker dat u er verder mee komt.
COMPLEET IN MOBILITEIT
Naast vijf sterke merken - Peugeot, Citroën, DS, Kia en Ford - biedt Wassink Autogroep een
compleet pakket aan ondersteunende diensten. Van deskundig aankoopadvies en
professioneel onderhoud tot en met het regelen van de verzekering en ﬁnanciering of een
aantrekkelijk leasecontract.
STERKE SPELER
Wassink Autogroep vindt zijn oorsprong in het centrum van Winterswijk, waar de heer
Wassink in 1970 zijn eerste auto’s verkocht. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot één van de
grootste holdings in de Nederlandse automarkt.Door diverse overnames telt Wassink
Autogroep nu elf vestigingen in Arnhem, Boxmeer, Doetinchem, Dodewaard, Nijmegen, Oss,
Venlo, Wamel, Winterswijk en Zevenaar.
Korting
10% korting op het gehele factuurbedrag bij onderhoud en reparatie aan uw auto.

Vestigingen:
Wassink Autogroep Arnhem Kia

De Overmaat 46

Wassink Autogroep Arnhem Peugeot/Citroën

De Overmaat 31

Wassink Autogroep Doetinchem

Innovatieweg 22

Wassink Autogroep Dodewaard

Dalwagen 98

Wassink Autogroep Boxmeer

Lionstraat 1

Wassink Autogroep Nijmegen

Tarweweg 1

Wassink Autogroep Oss

Griekenweg 26

Wassink Autogroep Velp

Florijnweg 27

Wassink Autogroep Venlo

Celsiusweg 4
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Wassink Autogroep Wamel

Hogeweg 14

Wassink Autogroep Winterswijk

Technopark 8

Wassink Autogroep Zevenaar

James Wattstraat 10

Het telefoonnummer van uw Wassink Autogroep dealer kunt u vinden op onze internetsite:
www.wassinkautogroep.nl
Bijzonderheden
U dient de lidmaatschapskaart bij de receptie te tonen om de korting te kunnen ontvangen.
Zonder pas kan er geen korting gegeven worden. De ledenkorting is niet geldig in combinatie
met andere aanbiedingen.
Plan vooraf eenvoudig en snel een afspraak in onze werkplaatsplanner via
www.wassinkautogroep.nl
Openingstijden
Kijk voor onze openingstijden op www.wassinkautogroep.nl
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FRANKS FIETSENWINKEL
Assortiment
Franks Fietsenwinkel is de specialist in schoolﬁetsen, e-bikes en MTB- of raceﬁetsen. Door
meer dan 20 jaar ervaring weten we alles over jouw ﬁets en zijn we op de hoogte van de
nieuwste technieken.
Leverancier van alle grote A-merken in Nederland en vele merken uit Duitsland.
Korting
10%
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen of de oﬀerte wordt opgemaakt, bij gebreke waarvan de korting onverwijld
vervalt.
Gratis haal en breng service.
Geen korting op arbeidsloon, aanbiedingen en opruiming. Den Brink korting in combinatie
met inruil, in overleg.
Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag t/m vrijdag

09.00-12.00 / 13.00-18.00 uur

zaterdag

09.00-17.00 uur
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CARWASH & CLEANING H. JANSSEN EN ZN.
Assortiment
Auto wassen met diverse programma's.
Korting
€ 2,00 korting op wasprogramma 1 en 2.
Op programma 3 en 4 en ﬂessengas wordt geen korting verleend. Voor tanken gelden de
lage prijzen van onbemande stations.
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen of de oﬀerte wordt opgemaakt, bij gebreke waarvan de korting onverwijld
vervalt.
Naast het auto wassen en poetsen kunt u bij ons terecht voor ﬂessengas en kunt u tanken.
Attentie voor VIP programma waarin begrepen wasprogramma 1, het uitzuigen van de auto
en het schoonmaken van de ramen voor € 35,00 (korting verwerkt).

Openingstijden
Voor openingstijden kijk op http://www.carwashcleaning.nl.
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2WIELERCENTRUM EDE-WAGENINGEN
Assortiment
Rijwielen (o.a. Koga Miyata, Batavus, Gazelle, Trek, Specialized), accessoires, regenkleding
en occasions.
Speciale afdeling raceﬁetsen en mountainbikes.
Korting
Beneden € 25,00

- geen korting

Van € 25,00 tot € 500,00

- 5%

Boven € 500,00

- 7,5%

Bijzonderheden
Men dient de lidmaatschapskaart te tonen voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt, hetgeen tevens van
toepassing is bij het plaatsen van orderopdrachten.
Geen korting op reparaties, arbeidsloon, aanbiedingen en het merk Specialized.
Korting alleen van toepassing zonder inruil.
Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag 09.00-12.30 uur / 13.30-18.00 uur
vrijdag

09.00-12.30 uur / 13.30-20.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.00-17.00 uur
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TAMOIL NEDERLAND B.V.
Assortiment
Brandstoﬀen: Euro Loodvrij, Superplus, Autodiesel, Autodiesel (highspeedpomp).
Carwash roll-over.
Korting
Carwash roll-over 20%
Brandstof: € 0,08 per liter inclusief BTW op de landelijke Tamoil adviesprijs (met Tamoil
tankvoordeelkaart)
Bijzonderheden
De korting voor de carwash geldt alleen voor tankstation De Goﬀert.
Om gebruik te maken van de brandstofkorting kan ieder Den Brink lid een Tamoil
tankvoordeelkaart aanvragen. De Tamoil tankvoordeelkaart is op dit moment te gebruiken bij
100 Tamoil tankstations verspreid over heel Nederland. Voor een actueel overzicht van de
tankstations, zie www.tamoil.nl. Met de Tamoil tankvoordeelkaart kunt u tevens gebruik
maken van allerlei spraakmakende Tamoil voordeelaanbiedingen. Voor een actueel overzicht
van de voordeelaanbiedingen, zie www.tamoil.nl.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag

06.00-21.00 uur

zaterdag

07.00-21.00 uur

zondag

08.00-21.00 uur
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REERINK RIJWIELEN
Assortiment
Fietsmerken: Gazelle, Batavus, Loekie, Sparta, Giant, Cannondale, Trek, Scott, Focus, HaiBike en nog veel meer op elektrische ﬁets gebied.
Bromﬁetsen-Scooters: Yamaha, Beta, Peugeot, SYM, Tomos, Kymco, Vespa en Piaggio.
Ook het juiste adres voor al uw accessoires en onderdelen.
Korting
Fietsen 10%
Onderdelen/accessoires 10%
Bromﬁetsen-Scooters: gratis artikel, slot of helm t.w.v. € 79,00.
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat de factuur wordt opgemaakt, bij
gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
De Den Brink korting geldt niet op arbeidsloon, in combinatie met inruil en andere
aanbiedingen en bij ﬁetsenplannen waar al korting op gegeven wordt
Openingstijden
Openingstijden Arnhem-Noord en Westervoort:
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag

08.30-12.30 uur

/ 13.30-18.00 uur

vrijdag

08.30-12.30 uur

/ 13.30-20.00 uur (koopavond)

zaterdag

08.30-16.00 uur

*
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Openingstijden Arnhem-Zuid:
maandag

gesloten

dinsdag en woensdag

08.30-12.30 uur

/ 13.30-18.00 uur

donderdag

08.30-12.30 uur

/ 13.30-20.00 uur (koopavond)

vrijdag

08.30-12.30 uur

/ 13.30-18.00 uur

zaterdag

08.30-16.00 uur*

*

van april t/m september zijn de winkels op zaterdag geopend tot 17.00 uur.
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MASTBERGEN FIETSEN
Assortiment
Alle gangbare en bekende merken ﬁetsen van o.a. Gazelle, Batavus, Sparta, Koga,
Kreidler, Giant, Cube, Gudereit e.v.a.
Elektrische ﬁetsen van o.a. Gazelle, Sparta, Koga, Kreidler, Giant, Flyer, Gudereit,
Pegasus, Batavus e.v.a.
Kinderﬁetsen, enorme keuze en altijd de laagste prijs van heel Nederland, zie onze
website www.kinderﬁetsshop.nl. Kinderﬁetsen van o.a. Puky, Loekie, Batavus, Sparta
e.v.a.
Accessoires, onderdelen, ﬁetskleding, regenkleding, schaatsen en toebehoren.
Hometrainers van o.a. Kettler.
Wij leveren altijd het merk van uw keuze. Wij zijn aangesloten bij alle ﬁetsplannen via de
werkgever.
Korting
10% op de gehele collectie *1
10% korting op onderdelen in de werkplaats gemonteerd.
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen of de oﬀerte wordt opgemaakt, bij gebreke waarvan de korting onverwijld
vervalt.
*1 geen korting in combinatie met inruil (inruil wel mogelijk) en op onze websiteprijzen;
geen korting op aanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen;
geen korting op loonkosten, arbeidsloon en schaatsen slijpen;
geen korting op ﬁetsen geleverd via een tussenorganisatie zoals NFP of BFN.
Zie ook:
www.kinderﬁetsshop.nl
www.gudereit.nl
www.rohloﬀ-bikes.nl
Openingstijden
Maandag

gesloten

Dinsdag t/m donderdag 09.00-12.30 uur / 13.30-18.00 uur
Vrijdag

09.00-12.30 uur / 13.30-20.00 uur (koopavond)
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09.00-17.00 uur
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LENTINK FIETSEN & ZO
Assortiment
Fietsen: Batavus, Gazelle, Merida, Sparta, Loekie
Kleding; Agu, Fast Rider
Accessoires, onderdelen en toebehoren
Korting
Fietsen

10% bij contante betaling (zonder inruil)

Kleding

10% bij besteding vanaf € 20,00

Accessoires, onderdelen en toebehoren

10% bij besteding vanaf € 20,00

Bijzonderheden
Korting alleen bij aankoop in fysieke winkel.
Geen korting op arbeidsloon/reparaties.
Geen korting op speciale aanbiedingen.
Korting alleen bij contante betaling (=cash, pin). Geen korting bij betaling met creditcard,
kado- of tegoedbon.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat de order wordt geplaatst, bij
gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Openingstijden
maandag

Gesloten

dinsdag t/m vrijdag

08.30-18.00 uur

zaterdag

09.00-16.00 uur
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GROOT BRUINDERINK TWEEWIELERCENTRUM
Assortiment
Rijwielen: dealer Batavus - Sparta - Gazelle (inruil mogelijk)
Brom- en snorﬁetsen (inruil mogelijk)
Onderdelen
Toebehoren
Fitnessapparatuur
Vuurwerk
Korting
Rijwielen

10%

Brom- en snorﬁetsen

5%

Onderdelen

10%

Toebehoren

10%

Fitnessapparatuur

10%

Bijzonderheden
Over de korting op rijwielen, brom- en snorﬁetsen wordt geen telefonische informatie
verstrekt.
Op speciale aktieprijzen geen korting.
Op arbeidsloon en in de werkplaats gebruikte onderdelen geen korting.
Openingstijden
maandag

09.00-12.30 uur

/ 13.30-18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag

09.00-12.30 uur

/ 13.30-18.00 uur

zaterdag

09.00-16.00 uur

In juli en augustus op maandag gesloten.
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BREZAN
Assortiment
Automaterialen, gereedschappen en accessoires, ook op het gebied van car-audio.
Korting
Afhankelijk van productgroep, een korting tussen de 5% en 30%. Voor meer informatie over
kortingen kunt u bij het verkooppunt terecht.
Bijzonderheden
Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Geen korting op aanbiedingen.
Korting uitsluitend bij contante betaling.
Speciaal bestelde en niet tot het standaardassortiment behorende artikelen dienen vooraf te
worden betaald en kunnen niet worden teruggenomen.
Kortingen worden eveneens verstrekt bij aankopen in de niet nader met name genoemde
ﬁlialen elders in Nederland.
Sommige artikelen kunnen door een gewijzigde prijsstelling overgaan van bruto- naar
nettoprijzen.
Voor het vinden van de dichtsbijzijnde locatie kunt u contact opnemen met ons (gratis)
informatienummer: 0800-1928.
Ook zijn wij te vinden op internet, waar al onze vestigingen met routekaartjes staan vermeld:
www.brezan.nl.
U treft hierop ook een assortimentsoverzicht aan met mogelijkheid tot het vragen om
informatie.
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Openingstijden
De openingstijden vindt u op www.brezan.nl.
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