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BOUWMATERIALEN EN DOE HET ZELF

BOUWMAAT ARNHEM
Assortiment
Korte omschrijving van het assortiment:
Bouwmaat is de groothandel voor bouwmaterialen en heeft alles op het gebied van bouw,
hout, sanitair, elektra, gereedschappen, ijzerwaren, verf en keukens.
Korting
Aangezien sprake is van aannemersprijzen, is hierop geen extra korting van toepassing.
Bijzonderheden
Prijsstelling in het bedrijf, exclusief BTW
Levering uitsluitend tegen contante betaling van het factuurbedrag (incl. BTW).
Verkoop aan leden van “Den Brink” op vertoon van de verstrekte Bouwmaatpas. Men kan
zich in het ﬁliaal te Arnhem inschrijven en op vertoon van uw Den Binkpas ontvangt u dan
een Bouwmaatpas waarmee u dan in alle ﬁlialen van Bouwmaat terecht kunt.
Bezorgen tegen bezorgkosten is mogelijk.
A-kwaliteit gerenommeerde merken.
Vaste scherpe stuk- en bulkprijzen..
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag

07.00 - 18.00 uur

Zaterdag

08.00 - 15.00 uur
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TKE - TOTAAL KOMFORT EDE
Assortiment
Kompleet woningisolatiepakket. Spouwmuurisolatie met Shell termoparelsysteem. Isolerende
beglazing met Komokeur en geplaatst volgens technisch verantwoorde methoden.
Houten, aluminium en kunststof ramen, deuren en puien.
Vloer- en dakisolatie.
Vochtwerende systemen voor kruipruimten.
Kelderafdichtingen.
Korting
Spouw- en dakisolatie

10%

Isolerende beglazing

5%

Kozijnen

3%

Kelderafdichtingen en vochtwerende systemen voor kruipruimten

5%

Bijzonderheden
Gratis advies op maat voor uw woning.
De oﬀertes zijn geheel vrijblijvend. De oﬀertes worden verstrekt inclusief en exclusief BTW en
zijn inclusief montage.
Op spouwmuurisolatie 10 jaar schriftelijke garantie op isolatiewaarde en tegen
vochtdoorslag. Op isolerende beglazing 10 jaar schriftelijke garantie op de beglazing en op de
montage hiervan. Op dakisolatie 10 jaar schriftelijke garantie op isolerende werking. Op
kozijnen 5 jaar schriftelijke garantie.
Openingstijden
Geen informatie beschikbaar.
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UKUNTMIJHUREN.NL
Assortiment
Rolsteigers en hoogwerkers.
Korting
15% op de huur van alle hoogwerkers en steigers.
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.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag

06.30-16.30 uur

zaterdag

07.00-11.00 uur
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THUISIN VAN DER WOUDE
Assortiment
Verf, Behang en Glas
Vloeren
Raamdecoraties & Gordijnen
Keijser & Co Riviera Maison
Kasten op maat - Dock Four

Korting
Sikkens en Sigma verf: 17,35%
Raamdecoratie:

12%

Gordijnen:

12%

Vloeren:

10%

Meubels:

10%

Woondecoratie:

10%

Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Openingstijden
maandag t/m 09.00-18.00
donderdag

uur

vrijdag

09.00-21.00
uur

zaterdag

09.30-17.00
uur

koopzondagen 12.00-17.00
uur
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PARK EN TUINMACHINES
Assortiment
Bos-, park- en tuinmachines.
Veiligheidskleding en toebehoren.
Korting
10%
Bijzonderheden
Korting geldt ook voor bestellingen via internet, met uitzondering van actieaanbiedingen.
Shop: www.tuin-tools.nl.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag

08.00-18.00 uur

zaterdag

09.00-17.00 uur
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PELGRIM THUISIN
Assortiment
Verf: Sikkens, FlexaSIDL, Wijzonol.
Behang: Eijﬃnger, Arte, Voca, Casamance, OnsZelf, TheDept, Farrow & Ball, PIP, Studio Ditte.
Glas: enkel, sier- en isolatieglas.
Vloeren: 300 m2 vloeren-shop.nl met Marmoleum, PVC, Laminaat, Vinyl Novilon, Parade
Desso, karpetten, Thuisin huismerk.
Gordijnen: de Ploeg, Kendix, Eijﬃnger, Kobe, Toppoint.
Raamdecoratie: Luxaﬂex, B & C, Multisol, Thuisin huismerk
Korting
Sikkens lakken, Flexa Strak in de lak en Wijzonol

20%

Voorraadbehang

20%

Vloeren, gordijnen, raamdecoratie en glas

5%

Bijzonderheden
Een goed advies is het halve werk en dat kost u in onze winkel niets!
Op locatie geven wij ook kleuradvies voor € 45,00 per uur.
Men dient de lidmaatschapskaart te tonen voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen of bij een oﬀerteaanvraag, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Geen korting op de verf van Sigma, Flexa Pure en Farrow & Ball.
Openingstijden
maandag t/m donderdag

09.00-18.00 uur

vrijdag

09.00-20.00 uur
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09.00-17.00 uur
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BOUWCENTER FILIPPO VEENENDAAL
Assortiment
Bouwstoﬀen, open haarden, tegels, keukens, sanitair.
Korting
10% korting op de showroomprijzen.
Bijzonderheden
Bezorgkosten kunnen in rekening worden gebracht, zulks afhankelijk van kwantum en
factuurbedrag.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
zaterdag en zondag gesloten

07.00-17.00 uur
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HERMSEN INSTALLATIE GROEP
Assortiment
Centrale verwarmingsinstallatie
Centrale verwarming onderhoud / reparatie (24-uurs service) - OK-CV gecertiﬁceerd
CV-ketels vervangen (10 jaar garantie)
Radiatoren
Sanitair
Badkamers
Lood- en zinkwerken
Dakbedekking
Airconditioning (stek erkend)
Luchtbehandeling / ventilatie
Warmtepomp onderhoud / reparatie
Korting
CV-ketels

10%

Radiatoren

20%

Sanitair

15%

Airconditioning

20%

Bijzonderheden
Kortingen worden verleend over de bruto advies verkoopprijzen incl. 19% BTW.
Geen kortingen op arbeidsloon, reparatiewerkzaamheden en aangenomen werk met vaste
prijs.
Hermsen Installatietechniek uit Ede is een OK-CV gecertiﬁceerd bedrijf op het terrein van
installatietechniek, dakbedekking en koeltechniek. Wij leveren en installeren niet alleen
complete installaties, systemen en leidingen op het gebied van o.a. gas, water,
dakbedekking, airconditioning, centrale verwarming maar bieden ook allround service,
preventief onderhoud, vakkundige reparaties en professioneel beheer, zowel voor nieuwbouw
als bestaande bouw.
Openingstijden
Geen informatie beschikbaar.
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JOHN MIDDELBOS ONROERENDGOED ONDERHOUDSBEDRIJF
Assortiment
Totaalonderhoud, verbouw en nieuwbouw van uw woning of bedrijfspand.
Kleine klussen zoals het ophangen van buitenverlichting, afhangen van deuren of het
plaatsen van een schutting.
Tegelwerken
Houtbouw
Tuinhuis op maat
Inbraakpreventie
Dakrenovatie
Korting
10% op werkzaamheden
Bijzonderheden
24-uurs service glasschade en inbraak.
Bezoek op afspraak, tel. 0317-316705.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond bij het opmaken van de oﬀerte.
Openingstijden
24-uurs service glasschade en inbraak.
Bezoek op afspraak, tel. 0317-316705.
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INSTALLATIEBEDRIJF KOOS KERSTEN
Assortiment
Centrale verwarming, sanitaire installaties.
Installatie, service en onderhoud (ook aan bestaande installaties).
Complete bouwpakketten en/of losse onderdelen voor de doe-het-zelver.
Korting
C.V. ketels fabrikaat:
Daalderop, Neﬁt, Radson, Vaillant

5%

Convectoren en convectorputten en roosters

15%

Radiatoren, fabrikaat Henrad

25%

Klein montagemateriaal (alleen leveren)

25%

Bijzonderheden
Prijzen exclusief BTW.
Deskundige begeleiding, toezicht.
Keuring van zelf aangelegde verwarmingsinstallaties.
Werktekeningen voor centrale verwarmingsinstallaties worden bij levering van de materialen
gratis verstrekt.
Landelijk erkend gas, watertechnisch en centrale verwarmingsinstallateur.
Openingstijden
Geen informatie beschikbaar.
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NAMA
Assortiment
Badkamertextiel

Behang en wandweefsel

Binnen- en buitenzonwering

Decoratie- en kunstschildersartikelen

Deurbeslag

Elektra

Enkel en geﬁgureerd glas

Gereedschappen incl. boormachines

Gipsen beelden

Gordijnen en accessoires

Houten decorlijsten

Huren van behangafstomers

Karpetten en aanverwante artikelen

Keramische vloer- en wandtegels

Klimmateriaal

Kunststof sierlatten en ornamenten

Laminaat en vloerdelen

Parket

Plafond- en wandpanelen

Plakletters

Schuifwandsystemen op maat

Spiegels, dubbel glas en glasbewerkingen

Spuitbussen en spuitapparatuur

Tafelzeil en plakplastic

Tapijt

Verf

Vinyl

Woonaccessoires

Korting
Behang en wandweefsel

20%

Bestellingen

10%

Badkamertextiel

10%

Binnen- en buitenzonwering

10% Decoratie- en kunstschildersartikelen

10%

Deurbeslag

10% Elektra

10%

Enkel en geﬁgureerd glas

20% Gereedschappen incl. boormachines

10%

Gipsen beelden

10% Gordijnen en accessoires

10%

Houten decorlijsten

10% Huren van behangafstomers

20%

Karpetten en aanverwante artikelen 10% Keramische vloer- en wandtegels

10%

Klimmateriaal

10%

10% Kunststof sierlatten en ornamenten

Laminaat en vloerdelen (ongelegd) 10%
Laminaat en vloerdelen (gelegd)

5%

Parket

10%

Plafond- en wandpanelen

10% Plakletters

10%

Schuifwandsystemen op maat

10% Spiegels, dubbel glas en glasbewerkingen

20%
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Spuitbussen en spuitapparatuur

10% Tafelzeil en plakplastic

20%

Tapijt (bij zelf leggen)

20% Verf

20%

Vinyl (bij zelf leggen)

10% Woonaccessoires

10%

Alle bijartikelen

10%

Huursommen netto bedragen.
Bijzonderheden
Geen korting wordt verleend op speciale aanbiedingen en arbeidsloon.
Bestelde producten en aanbiedingen kunnen niet retour.
Ruilen is mogelijk binnen 14 dagen met de kassabon. Op kleur gemengde producten kunnen
niet retour of geruild worden.
Geen creditcards.
Bij twijfel over korting informatie vragen bij medewerkers, voordat de koop wordt afgesloten.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond, voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Openingstijden
maandag t/m woensdag

07.30-18.30 uur

donderdag

07.30-21.00 uur

vrijdag

07.30-20.00 uur

zaterdag

07.30-17.00 uur
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HUBO WILLEMSEN
Assortiment
Kastsystemen, doe-het-zelf en maatwerk
Raamdecoratie
Vloeren
Binnen- en buitendeuren, ook maatwerk!
Buitenzonwering
Horsystemen
Meet- advies service
Installatiedienst
Alles voor de doe-het-zelver
Korting
10% korting op het gehele assortiment (*)
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, of de rekening is opgemaakt, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
(*) Geen korting wordt verleend op lopende acties, Zibro producten, diensten en arbeidsloon.
Openingstijden
maandag

13.00-18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag

09.00-18.00 uur

zaterdag

09.00-17.00 uur
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JANSEN SIERBESTRATING
Assortiment
Gebakken stenen
Natuursteen
Split, zand en grind
Tegels
Betonsteen
Schanskorven
Keramische tegels
Tuinverlichting
Onderhouds- en reinigingsmiddelen
Korting
5%
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, of de oﬀerte/rekening is opgemaakt, bij gebreke waarvan de korting onverwijld
vervalt.
Geen korting wordt verleend op aanbiedingen.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag

08.00-17.30 uur

zaterdag

08.00-15.00 uur
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DECO HOME / DHZM ELBERT JANSEN
Assortiment
Verf, behang, ijzerwaren, gereedschappen, hout, gaas en zonwering.
Korting
10%
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond, voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Geen korting op acties.
Openingstijden
maandag 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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GELDERSE IJZERHANDEL
Assortiment
Elektrisch en handgereedschap.
Elektra, verf, hang- en sluitwerk.
Beveiliging (eigen montagedienst).
Tuingereedschap, ijzerwaren, etc.
Korting
10%
Bijzonderheden
Geen korting wordt verleend op speciale aanbiedingen en elektrisch (tuin)gereedschap.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond, voordat het bedrag op de kassa
wordt aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Openingstijden
maandag

13.30-18.00 uur

dinsdag t/m donderdag

09.00-18.00 uur

vrijdag

09.00-21.00 uur

zaterdag

09.00-17.00 uur
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HOUTHANDEL BOSVELD
Assortiment
Hout en plaatmateriaal (u betaalt de afmeting die u nodig heeft), deuren en kozijnen, doehet-zelf artikelen, te weten: verf en verfmengen, ijzerwaren, (tuin)gereedschappen, sanitair,
elektra, isolatiemateriaal en beveiligingsartikelen.
Alsmede montage en klein onderhoud, timmerwerk, keukenrenovatie, traprenovatie,
(schuif)kastenwanden en meubels op maat.
Korting
Gehele assortiment 10%.
Op aanbiedingen, schroten en vloerplaten geen korting.
Bijzonderheden
Maatwerkspecialist: hout- en plaatmaterialen worden gratis op maat gezaagd.
Bij klein onderhoud en meubels maken, wordt korting verrekend op het materiaal. Op
arbeidsloon geen korting.
Houthandel Bosveld is tevens Portasdealer, echter wordt op producten van het merk Portas
geen korting verleend.
Openingstijden
maandag t/m vrijdag

09.00-18.00 uur

zaterdag

09.00-17.00 uur

