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RECREATIE, SPORT, HOBBY EN
LICHAAMSVERZORGING

HOTEL EN ATTRACTIEPARK WUNDERLAND KALKAR
Assortiment
Hotel-, dag- en avondarrangementen
Korting
15% korting

De korting is geldig op hotel-, dag- en avondarrangementen.
Bij telefonische boeking middels actiecode of via actiecode BRINKOOP2017 bij een online
boeking.

De korting is niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen, arrangementen of
voor eerder gemaakte
reserveringen in Wunderland Kalkar.
De korting is niet geldig op tickets voor Kernie's Familiepark.
Bijzonderheden
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Telefonische of online boeking middels actiecode, meer informatie onder: Korting.
(Tel. 0900-2345600 - 10ct/min. vanuit Nederland)

De korting is geldig voor 2017.
De korting is niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen, arrangementen of
voor eerder gemaakte
reserveringen in Wunderland Kalkar.
De korting is niet geldig op tickets voor Kernie's Familiepark.
Openingstijden
365 dagen per jaar
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ROVASHIPPING
Assortiment
Dag- en avondtochten in luxe verwarmbare sloep voor maximaal 8 gasten.
Vaargebied: Noord-West Overijssel, omgeving Giethoorn en de Weerribben.
Korting
10%
Bijzonderheden
Uitgebreide info en voorwaarden zijn te vinden op www.rovashipping.nl.
Boekingen bij voorkeur via internet onder vermelding van uw registratienummer van de
Inkoopvereniging Den Brink.
Vaarseizoen: periode waarin de zomertijd geldt.
Beschikbaarheid: alle avonden en weekeinden, vrijdagen beperkt, andere dagen in overleg.
Geen korting op consumpties.
Openingstijden
Boekingen bij voorkeur via internet onder vermelding van uw registratienummer van de
Inkoopvereniging Den Brink.
Telefonisch bereikbaar op 026-4430232 / 06-51122012 (18.30 - 22.00 uur).
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MUSIC HOUSE SCHARRENBERG
Assortiment
Digitale piano's: Yamaha, Roland, Kawai.
Orgels: Yamaha, GEM.
Keyboards: Yamaha, GEM en diverse andere merken.
Versterkers, gitaren, accordeons, mondﬂuiten, blokﬂuiten, accessoires, bladmuziek (studie).
Piano's: Yamaha en diverse andere merken.
Korting
10%

bij aankoop nieuw zonder inruil

5%

op occasions

5%

over eindbedrag bij inruil

2%

op speciale aanbiedingen

2%

over eindbedrag bij inruil op aanbieding

Bijzonderheden
Op GEM-orgels 3 jaar garantie.
Muzieklessen in groepjes van maximaal 4 personen (geen korting).
Tijdens de garantieperiode worden geen voorrijkosten berekend.
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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LIEMERS CARAVANS
Assortiment
Verkoop toercaravans, Knaus, Dethleﬀs en Caravelair, nieuw en Bovag occasions van alle
merken.
Verhuur toercaravans.
Verkoop originele onderdelen en caravanaccessoires.
Verkoop campingartikelen en toebehoren, voortenten, campingmeubelen.
Reparatie, onderhoud en schadeherstel aan alle merken caravans en campers.
Korting
Op alle voorraadartikelen in de campingshop 6% (geldt niet in combinatie met andere acties
en op gasproducten).
Bijzonderheden
Geen korting op artikelen (onderdelen) geleverd door de werkplaats.
Geen korting op reparaties, speciaal te bestellen artikelen, gasﬂessen en/of gasvullingen.
Geen korting bij inruil, op arbeidsloon of occasions.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag t/m vrijdag

09.00-18.00 uur

zaterdag

09.00-17.00 uur

Den Brink Catalogus

Page: 8

DE JONG INTRA VAKANTIES
Assortiment
Reisorganisatie met reizen binnen en buiten Europa: Groot-Brittannië, Ierland,
IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,
Tjechië, Kroatië, Slovenië, Italië, Frankrijk, Spanje, Malta, Cyprus, Thailand, Maleisië,
Australië, Nieuw-Zeeland, China, Sri Lanka, Zuidelijk Afrika, Amerika en Canada.
Reizen per auto, bus, trein of vliegtuig.
Stedentrips, zonvakanties, ﬁets- en wandelreizen, wintersport en rondreizen, zowel
individueel als in groepsverband.
Korting
6% op basis reissom
Uitsluitend met korting te reserveren via http://www.dejongintra.nl/denbrink met loginnaam
Den Brink, telefonisch via tel. 0180-457881.
Bijzonderheden
Korting is ook geldig op speciale aanbiedingen en lastminutes.
Korting is geldig over de basisreissom en is niet van toepassing op verplichte toeslagen, zoals
bijdrage calamiteitenfonds, reserveringskosten, luchthavenbelasting, brandstoftoeslag,
verzekeringen, toeristenbelasting en andere eventuele toeslagen en taxen.
Korting is niet geldig in combinatie met andere kortingsregelingen.
Korting is niet geldig over losse vluchten.
Brochures kunnen aangevraagd worden via de website of telefonisch.
Aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en keurmerk Touringcarbedrijf.
Openingstijden
Telefonisch te bereiken op tel. 0180-457881:
maandag t/m woensdag

09.00-18.00 uur

donderdag t/m vrijdag

09.00-21.00 uur
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09.00-17.00 uur

HOTEL-RESTAURANT STADSKANAAL 4* (BEST WESTERN)
Assortiment
Drenthe-Groningen Arrangement:
2x overnachting in een luxe, ruime 2-persoonskamer met bad/toilet, minibar, gratis
koﬃe/thee, televisie etc.
2x uitgebreid ontbijtbuﬀet
2x 3-gangen diner
Gratis parkeren buiten het hotel (parkeergarage € 7,50).
Gratis overdekte ﬁetsenstalling, eigen ﬁetsverhuur.
Gratis ﬁets- en wandelroutes.
Korting
Geen € 119,00 maar € 95,00 per persoon.
+ welkomstdrankje
+ entree Streekhistorisch Centrum
Bijzonderheden
U dient het lidmaatschap van Den Brink te vermelden bij reservering van het arrangement.
De korting geldt op basis van bezetting van een 2-persoonskamer. Eénpersoonstoeslag van €
20,00 p.p.p.n.
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Openingstijden
Geen informatie beschikbaar.
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BEACH RESORT MAKKUM
Assortiment
Verhuur van vakantievilla's en -appartementen.
Korting
Speciale aanbiedingen voor Den Brink leden via de link op deze pagina en in Brinkoop
Magazine.
Voor de laatste aanbiedingen: http://www.makkumbeach.nl/denbrink.
Bijzonderheden
Reserveren kan telefonisch, per fax, per e-mail of online onder vermelding van de actiecode.
Zie voor de actievoorwaarden de gegevens op de desbetreﬀende actiepagina.
Openingstijden
Geen informatie beschikbaar.
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BEAUTY DI MARE
Assortiment
Beauty di Mare is een salon voor huidverbetering en gewichtsbeheersing.
U ontvangt Den Brink korting op alle hannah huidverbeteringsbehandelingen.
Korting
Op alle hannah huidverbeteringsbehandelingen ontvangt u 10% korting.
Bijzonderheden
Wij zijn Anbos geregistreerd en gespecialiseerd in huidproblemen en acne. Sommige
behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Bij het maken van een afspraak dient u aan te geven gebruik te willen maken van uw
lidmaatschapskaart, alleen dan kan de korting op de behandeling worden verrekend.
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
U kunt bij ons alleen contant betalen.
Niet geldig in combinatie met andere acties.
Facebook: http://www.facebook.com/beautydimare
Twitter: http://www.twitter.com/BeautydiMare
Openingstijden
maandag t/m donderdag

09.00-21.00 uur

vrijdag

09.00-20.00 uur

zaterdag

09.00-14.00 uur

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

