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ELEKTRONICA EN HUISHOUDAPPARATUUR

ECOLIBRIUM-JAZON
ASSORTIMENT
Installatie van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, warmteterugwinsystemen of een
combinatie van systemen. Volledige dienstverlening bij de installatie en onderhoud van
duurzame producten.

KORTING
Korting: 3 %
Men dient de ledenpas, bij aanvraag van een oﬀerte/aankoop te overhandigen of het
lidmaatschapsnummer, te overleggen zodat in de oﬀerte/aankoop de Den Brink
kortingspercentage kan worden doorberekend.
De Den Brinkpas tonen voor deﬁnitieve aankoop,
BIJZONDERHEDEN
Korting geldt voor de Regio Veluwe (Veluwe, Gelderse Vallei, Utrechtse heuvelrug). Andere
locaties is mogelijk in overleg met Ecolibrium-Jazon.
De installatie van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en warmteterugwinsystemen
of een combinatie van systemen vraagt om specialisme.
Onze systemen worden gemonteerd door vakmensen die kennis hebben van de producten.
Ervaar het in ons Experience Center en laat u informeren door één van onze adviseurs.
*Fixed-price

*Totaaloplossing

*Lange termijn

Ecolibrium-Jazon is een relatief jong bedrijf en zijn sinds 2013 op de markt actief op het
gebied van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en warmteterugwinsystemen.
Ecolibrium-Jazon staat voor ECOlogisch en economisch equiLIBRIUM of wel “evenwicht met
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behulp van de zon”.
website: www.ecolibrium-jazon.nl

KOK DUURZAAM
ASSORTIMENT
Kok Duurzaam is uw specialist op het gebied van duurzame oplossingen, met als richtpunt
zonne-energie (zonnepanelen).
Kok Duurzaam werkt uitsluitend met producten van de beste kwaliteit. Door de materialen op
de juiste manier te installeren en te onderhouden zorgen zij ervoor dat uw investering
maximaal rendeert. Zij bieden u ondersteuning op technisch en administratief vlak bij al uw
vragen en zorgen voor één aanspreekpunt vanaf oﬀertetraject tot en met de uitvoering en
evaluatie. Kok Duurzaam komt na oplevering bij u thuis om het systeem uit te leggen en
ervoor te zorgen dat u het op uw telefoon, tablet, laptop en pc kunt uitlezen en beheren.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek op locatie,
gezamenlijk bespreken we de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.
Een goed rendement voor u is onze zorg.
KORTING
Korting 10%
Men dient de ledenpas, bij aanvraag van een oﬀerte te overhandigen of het
lidmaatschapsnummer, te overleggen zodat in de oﬀerte de Den Brink kortingspercentage
kan worden doorberekend.
BIJZONDERHEDEN
Korting geldt voor Regio Arnhem en Achterhoek, andere locaties in overleg.
Website: kokduurzaam.nl
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WEBO VERLICHTING
Assortiment
Volledig assortiment klassieke en moderne verlichting met alle bekende merken.
Zeer breed assortiment lampenkappen.
Projectverlichting.
Alle bekende merken:
Anta, Artemide, Artistica, Axel Meise, B.lux, Bega, Bankamp, B&M leuchten, Brandt & v.
Egmond, Cini & Nils, Dark, Delta Light, Dijkstra, Esprit, Eglo, Estiluze, Floren’z lamp, Flos,
Fontana Arte, Foscarini- Gio, Free Light, Glashutte, Hala, Harcoloor, Heibi, High Light,
Holtkotter, Ingo Maurer, Jacco Maris, K&S, Lamp International, Libar, Lipparinni, Luce Plan,
Lumen Center, Lumiance, Maroeska Metz, Metalarte, Modular, Multiline, Neuhaus, Possoni,
Prandina, Quasar, Solci Luze, Steinhauer, Studio Italia Design, Toss B, Tre Ci Luce, Terzani,
Tobias Grau.
Korting
20% op het volledige assortiment met uitzondering van onderstaande design merken.
10% korting op de volgende design merken:
Foscarini- Gio, Artemide, Axel Meise, B.lux, Brandt & v. Egmond, Delta Light, Fontana Arte,
Harcoloor, Jacco Maris, Maroeska Metz, Modular, Quasar, Solci Luze, Toss B, Tre Ci Luce,
Terzani, Tobias Grau, Flos, Cini & Nils, Dark, Luce Plan, Lumen Center.
Bijzonderheden
Showroom 1000 m2. Toegang tot de showroom alleen na het tonen van de Den Brink
lidmaatschapskaart.
De korting geldt niet in combinatie met eventuele andere acties of aanbiedingen.
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Openingstijden
maandag

13.00-18.00 uur

dinsdag en woensdag

09.00-18.00 uur

donderdag

09.00-20.00 uur (koopavond)

vrijdag

09.00-21.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.00-17.00 uur
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BESSELINK LICHT ELEKTRO
Assortiment
Moderne en klassieke verlichting.
Grote sortering kappen.
Halogeen armaturen.
Alles op het gebied van elektromateriaal.
Energiezuinige lampen.
Korting
Boven € 5,00

10%

Boven € 150,00

15%

Speciale aanbiedingen

5%

Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond, voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Geen korting wordt verleend op artikelen aangekocht met gebruikmaking van een
cadeaubon, zo mede op lengtes of gedeelten installatiepijp en artikelen welke nadrukkelijk
als netto staan aangegeven.
Openingstijden
Vestiging Marialaan
maandag

10.00-18.00 uur

dinsdag en woensdag

09.00-18.00 uur

donderdag

09.00-21.00 uur

vrijdag

09.00-18.00 uur

zaterdag

09.00-17.00 uur
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DO-IT AUTOMATISERING
Assortiment
Hardware
Software
Accessoires
Supplies (inkt/toner)
Kabels
Installatie, onderhoud en reparatie.
Korting
7% korting op alle aankopen in de webshop (www.doitshop.nl), met uitzondering van Appleproducten.
Gratis verzending van alle aankopen in de webshop (www.doitshop.nl).
10% korting op het arbeidsloon. Dit geldt zowel voor diensten op locatie, als voor reparaties
door de reparatieafdeling.
Bijzonderheden
Het lidmaatschap van de koper wordt gecontroleerd op basis van naam en
registratienummer.
Kortingen in de webshop gelden niet voor producten van Apple.
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Kortingen gelden niet op reparatiehandelingen die bij de fabrikant geschieden.
Kortingen gelden uitsluitend in de webshop.
Zie ook: http://www.doit.eu.
Openingstijden
Geen informatie beschikbaar.
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ELEKTROTECHNIEK BOSMAN
Assortiment
Terrasverwarmers, inclusief de installatie en installatiematerialen voor het plaatsen van de
terrasverwarmers.
Tuinverlichting, inclusief de installatie en installatiematerialen voor het plaatsen van de
tuinverlichting.
Airco- en alarmsystemen.
Korting
15%
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.
Geen korting op arbeidsloon.

Openingstijden
Geen informatie beschikbaar.
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PC-SCORE RENKUM B.V.

Assortiment
Notebooks
Tablets
Computers
Hardware
Software
Accessoires
Inkt
Kabels
Korting
3%
Kortingen gelden ook via de website, webshop www.pcscore.nl echter moet hiervoor
onderstaande worden uitgevoerd:
Nadat de klant een account heeft aangemaakt via www.pcscore.nl kan de klant een e-mail
sturen naar info@pcscore.nl zodat PC-Score de Brinkkorting kan activeren. De speciale
prijzen worden vertoond zodra de klant inlogt.
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat de factuur wordt opgemaakt of het
bedrag op de kassa wordt aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Kortingen gelden niet op aanbiedingen uit onze folder en/of website.
Kortingen gelden niet op afgeprijsde producten.
Kortingen gelden ook via de website, zie verder onder Kortingen.

Openingstijden
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maandag t/m donderdag

10.00-18.30 uur

vrijdag

10.00-21.00 uur (koopavond)

zaterdag

10.00-17.00 uur

