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WONINGINRICHTING, BINNEN EN BUITEN

SLAAP SFEER
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
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DE MARKIES ZONWERING & WONINGINRICHTING
Assortiment
Buitenzonwering: zonneschermen, screens, rolluiken, veranda’s en markiezen.
Binnenzonwering: rolgordijnen,verticale en horizontale jaloezieën, plissés, lamellen,
vouwgordijnen en gordijnen en Velux dakraamproducten.
Vloeren: tapijt, vinyl, laminaat, PVC.
Korting
15% op zonweringsproducten
10% op vloeren
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond bij opdracht tot levering, bij gebreke
waarvan de korting onverwijld vervalt.
Geen korting op arbeidsloon en lopende acties.
Openingstijden
maandag

13.00-17.00 uur

dinsdag

11.00-17.00 uur

woensdag

alleen op afspraak

donderdag

11.00-17.00 uur

vrijdag

11.00-17.00 uur

zaterdag

10.00-16.00 uur
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MEEKS MEUBELEN
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.
Bijzonderheden
Op verzoek pas tonen. Bij het opmaken van koopopdracht pas tonen.
Alle prijzen inclusief BTW.
Bezorging franco 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.
Openingstijden
Vestiging Ruurlo
maandag

13.00-18.00 uur

dinsdag t/m donderdag

09.00-18.00 uur

vrijdag

09.00-21.00 uur (koopavond)

zaterdag

10.00-17.00 uur

zondag

11.00-17.00 uur (iedere zondag geopend)
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Vestiging Vorden
maandag

13.00-18.00 uur

dinsdag t/m donderdag

09.00-18.00 uur

vrijdag

09.00-21.00 uur (koopavond)

zaterdag

10.00-17.00 uur

Koopzondag, zie http://www.meeksmeubelenvorden.nl.
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MULTI VLOER DOETINCHEM
Assortiment
Bamboevloeren, grindvloeren, kurkvloeren, laminaatvloeren, parketvloeren, plankenvloeren.
Ook onderhoud van parketvloeren.
Korting
5%
Bijzonderheden
Geen korting wordt verleend op onderhoudsmiddelen, woongrind en acties.
Korting wordt niet verleend in combinatie met andere kortingen.
Aangesloten bij C.B.W.
De lidmaatschapskaart dient vooraf te worden getoond.
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag

10.00-17.00 uur

zaterdag

10.00-16.00 uur
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SESSINKWONEN.NL
Assortiment
Tafels, kasten, salontafels, tv-meubels, bedombouw, slaapkamerkasten gemaakt van o.a.
eikenhout, kersenhout, notenhout of MDF gespoten.
- houten of MDF gespoten meubels
- deuren
- scheidingsdeuren
- inloopkasten
- kamer en suite deuren
Korting
15% op gehele assortiment (*)
(*) geen korting wordt verleend op lopende acties, arbeidsloon en op maatwerk.
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 sale artikelen, zie hiervoor onze website www.sessinkwonen.nl.
Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag

10.00-17.30 uur

vrijdag

10.00-20.00 uur (koopavond)

zaterdag

10.00-16.00 uur
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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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UENK INTERIEURVERZORGING
Assortiment
Tapijt, vinyl, parket, laminaat, linolamel, binnenzonwering, specialist in (decoratieve)
marmoleum vloeren (Gildelid Forbo Krommenie).
Korting
10%
Bijzonderheden
Geen arbeidsloon bij los te leggen vloerbedekking in geheel ontruimde kamers.
Geen korting op arbeidsloon, fournituren en aanbiedingen.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond bij het opmaken van de koopopdracht,
anders geen korting.
Contante betaling bij aﬂevering.
Openingstijden
Geen informatie beschikbaar.
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KRECHTING WONINGINRICHTING
Assortiment
Tapijten, vinyl, gordijnen, inbetweens, vitrage, houten vloeren, marmoleum, laminaat, PVC
vloeren, buitenzonwering, raamdecoratie, slaapsystemen.
Korting
10% korting op het gehele assortiment
10% korting op het arbeidsloon (incl. BTW)
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.

Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag t/m donderdag

10.00-18.00 uur

vrijdag

10.00-20.00 uur (koopavond)

zaterdag

10.00-17.00 uur
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ONSTEIN MEUBELEN B.V.
Assortiment
IN ONZE SHOWROOM IN ZUTPHEN STAAT EEN BREED AANBOD VAN DIVERSE WOONSTIJLEN .
VAN BANKEN, FAUTEUILS TOT RAAMDECORATIE EN VLOEREN.
Korting
10% KORTING
Bijzonderheden
Openingstijden
Maandag

13.30 tot 17.30 uur

Dinsdag t/m donderdag

09.30 tot 17.30 uur

Vrijdag

09.30 tot 21.00 uur

Zaterdag

09.30 tot 17.00 uur

Zondag

12.00 tot 17.00 uur
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GROENCENTRUM VAN REINE
Assortiment
Hoogwaardige tuin- en terrasplanten, bomen en heesters
Korting
Op vertoon van de ledenpas ontvangt u:
10% korting op alle planten
5% korting op potgronden en meststoﬀen
Niet in combinatie met andere aanbiedingen/acties.
Bijzonderheden
Gezellig familiebedrijf waar u wordt geboeid door onze passie 'GROEN'
Klantvriendelijkheid, service en vakkundig advies staan hoog in ons vaandel.
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.
Openingstijden
Geopend: Dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
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KACHELHUUS VAN DER VLIST
Assortiment
Hout- en gaskachels
Pelletkachels
Inzetkachels
Liftdeurhaarden
Openhaarden
Korting
10% op toestel, niet op installatiemateriaal en arbeid.
Niet in combinatie met andere aanbiedingen/acties.
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 Brink-korting op installatiemateriaal en arbeid en niet in combinatie met andere
aanbiedingen/acties.
Openingstijden
maandag

op afspraak

dinsdag t/m vrijdag

's morgens op afspraak
12.00-17.00 uur

vrijdagavond

op afspraak

zaterdag

10.00-16.00 uur
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VLOEREN STUDIO DUIVEN
Assortiment
Ambachtelijk parket, verouderde vloeren, duo planken, maatwerk, lamelparket, pvc vloeren
en laminaat.
Al het onderhoud voor en aan uw vloer.
Herstel van brand- en waterschade aan uw vloer.
Korting
10% op materialen.
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt, hetgeen tevens van
toepassing is bij het plaatsen van orderopdrachten.
Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag t/m vrijdag

10.00-17.30 uur

zaterdag

10.00-15.00 uur

Gratis parkeren voor de deur.
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MAASSEN VAN DEN BRINK VELP
Assortiment
ASSORTIMENT SLAPEN
Slaapkamers, kastsystemen, lattenbodems, boxspringsystemen, spiralen en Scandinavische
slaapsystemen.
Dekbedden, dekbedovertrekken en slaapkamerinterieur artikelen.
Op afspraak rugmeting, interieuradvies.
Leverancier van de betere slaapsystemen van de merken Swissﬂex, Schramm, Hülsta,
Auping, Belletto, Kuperus en Fjorda.
Onderscheidend in advisering, samenwerking met diverse fysiotherapeuten in Velp, Arnhem
en Elst.
ASSORTIMENT WONEN
Leverancier van alle bekende merken.
Complete tapijt- en gordijnafdeling met alle bekende merken, zoals Ploeg, Jab, Parade Tapijt,
Desso, Jab tapijt, Nouwens-Bogaers en Bonaparte.
Binnenzonwering van Luxaﬂex.
Stoﬀeerwerk meubelen.
Korting
Merken met een advies verkoopprijs

12%

Home collection bedden

15%

Binnenzonwering Luxaﬂex (incl. gratis meten) + plaatsen

10%

Binnenzonwering Luxaﬂex (bij zelf meten en plaatsen)

12%

Geen korting op verpleeg/thuiszorg bedden, arbeidsloon en aanbiedingen.
Bijzonderheden
Brinkkorting geldt uitsluitend bij betaling contant.
Op arbeidsloon wordt geen reductie verleend.
Levering van goederen vindt plaats volgens de CBW verkoop- en leveringsvoorwaarden van
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 gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.

Den Brink Catalogus

Page: 18

Woon- en slaapadvies aan huis, ook op afspraak ’s avonds.
Openingstijden
maandag

13.30-17.30 uur

dinsdag t/m donderdag

09.30-17.30 uur

vrijdag

09.30-19.00 uur (koopavond)

zaterdag

09.00-17.00 uur

Tevens alle avonden op afspraak.
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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

15%

Gordijnen en vitrage

15%

Bedden, matrassen, kussens en dekbedden

15%

Laminaat en lamelparket

10%

Binnen- en buitenzonwering, rol- en lamelgordijnen

10%

Kastenwanden

10%

Bijzonderheden
Tapijt en vinyl worden gratis gelegd bij geheel ontruimde kamers.
Tarief bekleden trap op aanvraag.
Contante betaling bij aﬂevering.
Geen korting op speciale aanbiedingen, arbeidsloon en fournituren.
Op bijna alle bedden, kussens en matrassen 15% korting.
Men dient de lidmaatschapskaart te tonen, voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt, 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
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FAUTEUIL PLAZA
Assortiment
Specialist in relaxfauteuils, waaronder Fitform Wellness, HK – Danish Design, HimollaCumulus en Sitting Vision.
Moderne eetkamerfauteuils.
Korting
20% - 25%
Bijzonderheden
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond voordat het bedrag op de kassa wordt
aangeslagen, of de rekening is opgemaakt, bij gebreke waarvan de korting onverwijld vervalt.
Korting wordt gegeven op de adviesprijs.
Geen korting op afgeprijsde actie-/toonkamermodellen.
Gratis parkeren voor de deur!
Openingstijden
maandag

gesloten

dinsdag en woensdag

11.00-18.00 uur

donderdag

11.00-20.00 uur (koopavond)

vrijdag

11.00-18.00 uur

zaterdag

10.00-17.00 uur

Op koopzondagen zijn wij geopend van 12.00-17.00 uur (zie www.fauteuilplaza.nl).
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BALK ALBALUX
Assortiment
Zonwering binnen en buiten - Rolluiken - Ramen en deuren in kunststof, aluminium en hout Veranda’s en serres - Garagedeuren - Shutters 4 All - Gevelbekleding Montagewerkzaamheden - Onderhoud - Verbouw - Badkamers - Tegelwerken.
Korting
15%
In Brinkoop Magazine worden regelmatig extra aanbiedingen geplaatst.
Bijzonderheden
Eigen fabricage-, verkoop-, service- en montageafdeling.
Vrijblijvende oﬀerte aan huis.
De lidmaatschapskaart dient te worden getoond bij opdracht tot levering, bij gebreke
waarvan de korting onverwijld vervalt.
Openingstijden
Van 1 april tot 1 september:
maandag t/m donderdag

09.00-17.00 uur

vrijdag

09.00-20.00 uur (koopavond)

zaterdag

10.00-16.00 uur

Van 1 september tot 1 april:
maandag t/m vrijdag

09.00-17.00 uur
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