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SLAPEN

24BEDJES.COM
Assortiment:
Boxsprings, bedden, (top)matrassen, dekbedden, dekbedovertrekken, hoofdkussens en meer.
Enkele van onze populaire merken zijn onder andere M
line, Eastborn, Vandyck, Velda, Kayori en Cinderella.
Bijzonderheden:
Geen
Openingstijden:
Wij zijn elke dinsdag t/m zaterdag open van 10:30 tot 17:30 uur.
Adres:

Langstraat 269, 6691 EE Gendt

Telefoon: 085 066 11 15
E-mail:

info@24bedjes.com

Website: www.24bedjes.com
Korting:
15% op het gehele assortiment (*)
(*) Deze korting is niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen en/of lopende
acties/aanbiedingen. Laat jouw Den Brink ledenpas zien alvorens de oﬀerte of rekening wordt
opgemaakt. Bij het niet tijdig tonen van jouw Den Brink ledenpas vervalt het
korting. Geen korting op sale artikelen, bekijk voor meer informatie onze website

www.24bedjes.com.
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TOPSLEEP
Assortiment:
TopSleep is een gepassioneerd familiebedrijf, dat zich sinds 1952 gespecialiseerd heeft in
slaapcomfort. TopSleep produceert tot op de dag van vandaag nog steeds kwaliteit
matrassen in hun fabriek aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem.
TopSleep heeft een breed assortiment producten om u te voorzien van deskundig
slaapadvies. U kunt bij ons terecht voor: boxsprings, matrassen, kindermatrassen, toppers,
lattenbodems, hoofdkussens, nachtkastjes, dekbedden, dekbedovertrekken, accessoires,
zomerdekens en boot- caravanmatrassen.
Laat je adviseren door eigenaar Alex Damminga en zijn team van ervaren en vakkundige
slaapadviseurs.
“Wij personaliseren uw slaapwensen”
Onze merken: Avek, Mline, Serta, Röwa, Cinderella, Steel & Stockings, Essenza, Bella Donna
en de TopSleep home collectie.
Gratis APK check van uw huidige slaapsysteem
Gratis oude matras/ bed afvoer-/recycleservice
Gratis testservice voor orthopedische hoofdkussens
Geen bezorg of montage kosten
Samenwerking met fysiotherapie praktijk

Korting:
10% korting op al onze producten voor Den Brink leden.
Deze korting is niet van toepassing op reeds afgeprijsde artikelen en/of lopende
acties/aanbiedingen.
Laat uw Den Brink ledenpas zien alvorens de oﬀerte of rekening wordt opgemaakt. Anders
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vervalt uw korting.

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag t/m zaterdag:

- op afspraak
- 10:00 -17:00 uur

Zondag:

- op afspraak

Voor en naast de winkel is er parkeergelegenheid. Op zaterdag is het gratis parkeren en door
de weeks vergoeden wij de parkeerkosten

Adres:
Boulevard-Heuvelink 24-26
6828 KP ARNHEM
Telefoon:
026-8446411
E-mail:
info@topsleep.nl
Website:
www.topsleep.nl
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SLAAP SFEER - BEUNINGEN
Assortiment:
Boxsprings, Bedden, Slaapkamers, Bedbodems, Matrassen, Toppers, Dekbedden,
Hoofdkussens, Bed textiel en woondecoratie van het merk PTMD.
Korting:
10 % op aankoopbedrag.
15 % op aankoopbedrag bij besteding in de winkel.
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag
09:30 - 17:30
Zaterdag
09:30 - 17:00
Website:
slaapsfeer.nl/vestiging/beuningen
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MEEKS MEUBELEN - RUURLO EN VORDEN
Assortiment:
Meeks Meubelen Ruurlo: 3000 m2 moderne meubelen, waaronder diverse merken zoals
Interstar, Harvink, Machalke by Machalke, Touche, Cloak zitmeubelen, Look Line, New Sity
zitmeubelen.
Meeks Meubelen Vorden: 7000 m2 landelijk wonen en slapen met een compleet altijd goed
slapen concept, tevens M-line dealer.
Korting:
Tot 20%.
10% op aanbiedingen welke als zodanig herkenbaar zijn.
Op verzoek pas tonen.
Bij het opmaken van koopopdracht pas tonen.
Alle prijzen inclusief BTW.
Bezorging Franco aan huis.
Bij gebruik verhuislift kosten voor rekening koper.
Contante betaling bij aﬂevering.
Bij gegeven opdracht afname verplicht.
Den Brink korting is niet van toepassing op de Xooon-collectie.
Bij het niet tijdig tonen van uw Brinkpas vervalt het recht op korting.
Openingstijden:
Beide vestigingen:
Maandag
13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Page: 7

Den Brink Catalogus

Zondag
11.00 - 17.00 uur
Website:
meeksmeubelen.nl
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ONSTEIN MEUBELEN B.V. - ZUTPHEN
Assortiment:
In onze showroom in Zutphen staat een breed aanbod van diverse woonstijlen.
Van banken, fauteuils tot raamdecoratie en vloeren.
Korting:
10%
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen.
Bij het niet tijdig tonen van uw Brinkpas vervalt het recht op korting.
Openingstijden:
Maandag
13:30 - 17:30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
09:30 - 17:30 uur
Zaterdag
09:30 - 17:00 uur
Zondag
12:00 - 17:00 uur
Website:
onsteinmeubelen.nl
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LOK - RENKUM
Assortiment:
Vloerbedekking, gordijnen, vitrage, bedden, matrassen, kussens, dekbedden, laminaat en
lamelparket, binnen- en buitenzonwering, rol- en lamelgordijnen, kastenwanden.
Korting:
Vloerbedekking

10%

Gordijnen en vitrage

10%

Bedden, matrassen, kussens en dekbedden

10%

Laminaat, pvc vloeren en lamelparket

10%

Binnen- en buitenzonwering, rol- en lamelgordijnen

10%

Kastenwanden

10%

Betaling bij aﬂevering middels mobiele pin of contant.
Geen korting op speciale aanbiedingen, arbeidsloon en fournituren.
Op bijna alle bedden, kussens en matrassen 10% korting.
Men dient de lidmaatschapskaart te tonen, voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen.
Bij het niet tijdig tonen van uw Brinkpas vervalt het recht op korting hetgeen tevens van
toepassing is bij het plaatsen van
orderopdrachten.
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag
10.00 - 17.30 uur
Vrijdag
10.00 - 20.00 uur
Zaterdag
10.00 - 16.30 uur
Zondag gesloten
Website:
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lokrenkum.nl

MAASSEN VAN DEN BRINK - VELP
Assortiment:
ASSORTIMENT SLAPEN
Bedden, Boxsprings, lattenbodems, spiraalbodems, matrassen, topmatrassen
Slaapbanken
Garderobe kasten, nachtkastjes
Hoofdkussen en dekbedden
Dekbedovertrekken, hoeslakens, kussenslopen etc.
Baddoeken, handdoeken, washandjes, badjassen en badmatten
Op afspraak rug meting, interieuradvies.
Leverancier van Auping, Swissﬂex, Schramm, Avek, Dorbien, Kreamat, Steel and Stockings en Rowa,
Sofabed en CAWO
Onderscheidend in advisering, samenwerking met diverse fysiotherapeuten in Velp, Arnhem
en Elst.
ASSORTIMENT WONEN
Gordijnen, inbetweens en vitrages
Rolgordijnen, horizontale jaloezieën, verticale jaloezieën, plissés en duettes, horren.
PVC vloeren, tapijt en vinyl
Vloerkleden (op maat)
Korting:
10% op het complete Slapen assortiment.
10% op het complete Wonen assortiment.
Wij geven geen korting op arbeidsloon en eventuele afvoerkosten.
De Den Brinkkorting geldt uitsluitend bij betaling contant.
Op arbeidsloon wordt geen reductie verleend.
Levering van goederen vindt plaats volgens de CBW verkoop- en leveringsvoorwaarden van

Den Brink Catalogus

de detailhandel woninginrichting, welke op verzoek worden toegezonden.
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.
Woon- en slaapadvies aan huis, ook op afspraak ’s avonds.
Openingstijden:
Maandag
13.30 - 17.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
09.00 - 17.30 uur
Zaterdag
09.00 - 17.00 uur
Zondag gesloten
Website:
maassenvandenbrink-velp.nl
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