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DIENSTVERLENING

VOCHTPRO - EDE
Assortiment:
Bestrijding van vochtproblemen, doorslaand vocht, optrekkend vocht, ventilatie,
kelderlekkage, vocht in huis, schimmel in huis en vochtige muren.
Gratis inspectie vooraf en advies.
Garantie op de werkzaamheden en materialen van 10 tot 20 jaar, afhankelijk van de uit te
voeren werken.
Korting:
15% op de totaalprijs.
Niet geldig i.c.m. andere acties.
Vooraf melden bij bestelling/aangaan van een oﬀerte/overeenkomst/opdracht dat men lid is
van Den Brink d.m.v. het overleggen van de lidmaatschapskaart. Bij het niet tijdig tonen van
uw Brinkpas vervalt het recht op korting.
Website:
vochtpro.nl
Bij het plaatsen van een online bestelling c.q. aanvraag dient men een kopie van de ledenpas
mee te zenden om in aanmerking te komen voor de Den Brink korting.
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SENIOR VERHUIZER - ARNHEM
Assortiment:
Ontruimen & opleveren
Klusjesman diensten
Opslag inboedel
Senioren verhuizen
Spoed verhuizing
Verhuizen met dementie
Vloer verwijderen of leggen
Wasmachine verhuizen
Korting:
10%
Gespecialiseerd in het verhuizen van senioren.
Bij het niet tijdig tonen van uw Brinkpas vervalt het recht op korting.
Website:
seniorverhuizer.nl
Bij het plaatsen van een online bestelling c.q. aanvraag dient men een kopie van de ledenpas
mee te zenden om in aanmerking te komen voor de Den Brink korting.
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RIJSCHOOL VAN HERPT - WOLFHEZE
Assortiment:
Prijs van

Voor

Rijschool

Den Brink

40 uur les

49,50

45,50

Machtigen rijschool

Tussentijdse toets

210,00

195,00

Theorie examen

Praktijk examen

250,00

235,00

Gezondheidsverklaring

2.440,00

2.250,00

Rijlespakket Den Brink 2020

Zelf te regelen

Betaling in termijnen
Betalen met Ideal
Restitutie niet gereden uren
Gratis uitgebreide intake
Gratis proeﬂes
Gratis theorieboek
Totale pakketprijs
Korting:
Onze korting is op dit moment 190,00
Het is een speciaal pakket alleen voor Den Brink leden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, of de rekening is opgemaakt.
Bij het niet tijdig tonen van uw Brinkpas vervalt het recht op korting.
U dient woonachtig te zijn in een van de volgende gemeenten: Arnhem, Ede, Wageningen,
Renkum, Rheden, Over Betuwe, Lingewaard.
Website:
rijschoolvanherpt.nl
Altijd bereikbaar via:
Telefoon: 026-4821444 / Mobiel: 06-51820569
info@rijschoolvanherpt.nl
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https://www.rijschoolvanherpt.nl/inschrijven/ Wij nemen dan z.s.m. contact met u op!
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IKBENKLUSSER.NL - HEVEADORP
Assortiment:
Diverse soorten klussen o.a.:
- Domotica (huisautomatisering) systeem aanleggen
- Hang- en sluitwerk plaatsen of vervangen
- Installatie van door u aangeleverde materialen
- Kleine betegeling werkzaamheden
- Reparaties en aanleg elektriciteit
- Kleine reparaties en aanleg loodgieterswerk
- Klusjesman speciaal voor ouderen
- Schilderwerk en behangen
- Timmerwerk
- Tuinwerkzaamheden, aanleg en onderhoud
- Terrasreiniging met hogedrukspuit
- Kleine verhuizingen
- Vervoer goederen/materialen per aanhanger
Korting:
5% op het factuurbedrag, dus ook op arbeidsloon.
Voor de actueel geldende tarieven zie de site, dan wel telefonische informatie mogelijk.
In het weekeinde en bij werkzaamheden na 19.00 uur of bij spoedklussen op dezelfde dag
geldt een toeslag van 25%.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, of de rekening is opgemaakt.
Bij het niet tijdig tonen van uw Brinkpas vervalt het recht op korting.
Staat uw klus er niet bij, neem dan gerust contact op en informeer naar de mogelijkheden.
Oﬀerte nodig? Ik kom dan eerst bij u langs om de klus te bespreken en een oﬀerte te maken.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Speciale wensen of opdrachten zijn bespreekbaar.
Voorrijkosten:
Binnen een straal van 10 km vanaf postcode 6869 VJ geen voorrijkosten.
Buiten een straal van 10 km vanaf postcode 6869 VJ - € 0,29 per km.
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Eventuele parkeerkosten worden 1:1 aan u doorberekend.
Openingstijden:
Geen informatie beschikbaar.
Website:
ikbenklusser.nl
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DR. J. VAN REMMEN - VELP
Assortiment:
Rijbewijskeuring CBR
U kunt binnen een week gekeurd worden (onder voorbehoud van vakanties).
Voor het maken van een afspraak kunt u bij voorkeur mailen naar rbk@kpnmail.nl of bellen
naar 026-3636208. Bij geen gehoor kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op de
voicemail. U wordt z.s.m. teruggebeld.
De keuringslocatie is op Nieuw Schoonoord Trefpunt de Ellenboog adres Nieuw Schoonoord 2
6881 TV Velp.
Ten behoeve van de navigatie: Dit is gelegen tegenover Hoofdstraat 1
Voor de keuring graag meenemen:
- Keuringsverslag(en) CBR waarop de ZD-codes staan vermeld.
- Rijbewijs
- Lijstje medicatie
- Urine indien u geen jaarlijkse bloedcontrole heeft.
De keuringsformulieren worden tijdens de keuring direct digitaal verzonden naar het CBR via
de ZD-code op het keuringsformulier.
De gegevens worden direct verwerkt bij het CBR. Wees daarom niet verbaasd wanneer u bij
thuiskomst al een email hebt ontvangen van het CBR dat ze de keuringsgegevens hebben
ontvangen cq verwerkt.
Korting:
Als Den Brink lid kunt u gebruik maken van het gereduceerde tarief van € 30,00.
Bij het maken van de afspraak dient u het registratienummer van Den Brink te vermelden.
Openingstijden:
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Voor het maken van een afspraak kunt u bij voorkeur mailen naar rbk@kpnmail.nl of bellen
naar 026-3636208. Bij geen gehoor kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op de
voicemail. U wordt z.s.m. teruggebeld.

