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ELEKTRONICA EN HUISHOUDAPPARATUUR

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
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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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BESSELINK LICHT IMPORT BV
Assortiment
In onze showroom presenteren wij op een bijzondere wijze onze collectie moderne
verlichting!
U vindt hier decoratieve en professionele verlichting. Ook kunt u hier onze lichtstudio voor
inbouwspots bezoeken.
Korting
20% op de productgroep decoratieve verlichting in de showroom.
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond, voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
De korting is niet van toepassing op de producten van de lichtstudio, op aanbiedingen of
afgeprijsde artikelen.
Naast de showroom vindt u onze Light Depot vestiging (Nieuwgraaf 12) met een factory
outlet collectie. Op de outlet collectie is geen Den Brink korting van toepassing!
Beide vestigingen van Besselink Licht zijn alleen toegankelijk voor bedrijven en
inkoopverenigingen.
Openingstijden
maandag t/m donderdag

10.00-18.00 uur

vrijdag

10.00-20.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.00-17.00 uur

Voor speciale openingstijden op zon- en feestdagen zie www.besselinklicht.nl.
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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.
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
maandag t/m donderdag

10.00-18.30 uur

vrijdag

10.00-21.00 uur (koopavond)
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10.00-17.00 uur

