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BrinKoop Nieuwsmagazine

Uw mening telt!

Van het bestuur

Den Brink is een vereniging waarbij verschillende winkels en bedrijven zijn aangesloten. Het merendeel hiervan is gevestigd 
in de provincie Gelderland maar hebben zij filialen elders, dan kunt u daar ook terecht. 
Denk daarbij aan kortingen op huishoudelijk artikelen, gereedschappen, meubels, bouwmaterialen, rijwielen en noem maar 
op. En uiteraard niet te vergeten de diverse verzekeringen. Zomaar een kleine greep uit het uitgebreide assortiment van de 
bij ons aangesloten ondernemers.

Beste leden,

Weer terug naar normaal, of is het op weg naar het nieuwe normaal? Wie het weet mag het zeggen maar in elk geval ziet 
het er weer gunstig uit nu het aantal Corona-besmettingen in een stevig tempo afneemt en het aantal vaccinaties in de lift 
zit.

Ook bij Den Brink zijn we weer aardig in de running. Eerdaags vindt de jaarlijkse Ledenraad-vergadering plaats en voor 
het eerst sinds 2019 is iedereen dan lijfelijk aanwezig. In 2020 hebben we alles digitaal moeten doen. Tijdens de komende 
bijeenkomst zullen er twee personen benoemd worden die toetreden tot de Ledenraad.

Maar ook voor het bestuur staat er een wijziging op de planning; we zijn erin geslaagd om twee aspirant-bestuurders aan 
te trekken om het huidige bestuur weer op een aanvaardbaar aantal leden te krijgen. Eerst even deze Ledenraadvergadering 
afwachten zodat we in de volgende nieuwsbrief de nieuwe bestuurders aan u kunnen voorstellen.
 
Diegenen die er eerdaags op uit trekken wensen wij hierbij alvast een hele mooie en gezonde vakantie toe. 

Het bestuur van Den Brink 

Jaargang 5, Nummer 12  
Juli 2021
Den Brink

Dankmeijerweg 9
6871 ET Renkum

Tel. 0317 - 314444 op maandag van 9.00 tot 12.00
E-mail: info@denbrink.nl

Bezoek onze website! www.denbrink.nl
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Inschrijfformulier Ledenwerfactie zomer 2021

Verhuizen

Ondernemers

Oproep voor Nieuwe Ondernemers

Social Media

COLOFON: 
Brinkoop is een uitgave: Den Brink, Renkum.
ADVERTENTIE-COÖRDINATIE: 
Administratie Den Brink 
EINDREDACTIE: Bert Holkamp, Den Brink
REDACTIE BRINKOOP: Postbus 136, 6870 AC Renkum, e-mail: info@denbrink.nl 
website: www.denbrink.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

LAY-OUT:      www.coconprint.nl 

LIDMAATSCHAP: opzeggen voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar via 
brief of e-mail onder vermelding van het registratienummer.
Den Brink maakt bezwaar tegen ieder gebruik van publicaties, voor welke 
doeleinden dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Den Brink 
behoudt zich alle rechten voor.



2 2021jul i

Rij een nieuwe auto vooR  
een vast bedRag peR maand!

Kies voor private lease. behalve de brandstof zijn alle kosten voor de auto inbegrepen.  
speciaal voor u hebben wij unieke actietarieven. voordelig, vertrouwd en makkelijk geregeld.

Belangrijk om te weten
•	 Het	aanbod	is	vergelijkbaar	met	andere	grote	private	lease-aanbieders.
•	 Standaard	extra	voordelen	(flexibel	contract,	verlaagde	eigen	bijdrage	en	meer).
•	 Gerenommeerde	private	leasemaatschappij	Broekhuis.

www.eacadvieslease.nl

Wij	geven	u	graag	advies	over	wat	een	private		
leasecontract	betekent	voor	uw	financiële	situatie.		
Kijk op www.eacadvieslease.nl of bel 088 7001920

Voordelen Van priVate lease Via eaC adVies

actietarief
Altijd	keuze	uit	een	verschillende	scherp	
geprijsde	actiemodellen.

Flexibel contract
U	kunt	uw	private	leasecontract	kosteloos	tussentijds		
opzeggen	bij	arbeidsongeschiktheid,	onvrijwillig	ontslag		
en	overlijden.	

Verlaagde eigen bijdrage 
Uw	eigen	bijdrage	(eigen	risico)	is	altijd	de	helft	van	het	
standaard	bedrag	voor	het	betreffende	merk	en	model.

Vervangend vervoer 
Standaard	upgrade	van	vervangend	vervoer	Nederland		
naar	vervangend	vervoer	Europa.

direct hoogste verzekeringskorting
Altijd	de	hoogste	korting,	geen	schadevrije	jaren	beperking.		
En	bij	schade	geen	verhoging	van	de	verzekeringspremie.

auto inruilen
U	kunt	uw	huidige	auto	bij	Broekhuis	inruilen	en	u	ontvangt	
het	inruilbedrag	op	uw	rekening.

onderhoud en reparatie
Voor	het	onderhoud	(zoals	beurten),	technische	reparaties	
en	het	vervangen	van	banden	kunt	u	bij	iedere	(Broekhuis)	
merkdealer	terecht.

vanaf
€ 206,-

Opdebrink_adv_autovoorjaar21.indd   1 12-05-21   22:33
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Den Brink ledenwerfactie zomer 2021
Den Brink is op zoek naar nieuwe leden en hierbij willen we ook u inschakelen om dat doel te bereiken. Daarom starten wij een ledenwervingsactie 
waarbij de vijf leden die het meeste aantal nieuwe inschrijvingen realiseren een VVV-card à € 25,-  verdienen.

We hanteren hierbij de volgende spelregels:

• De vijf Den Brink-leden die de meeste aanmeldingen hebben gerealiseerd verdienen een  VVV-card ter waarde van € 25,- 

• Voor de aanmelding van een nieuw lid gebruikt u het onderstaande formulier.

• Nieuwe leden betalen voor het jaar 2021 geen contributie en inschrijvingskosten.

• Nieuwe leden betalen de contributie voor de periode 2022-2023 vooruit. Eind 2023 wordt het lidmaatschap stilzwijgend  
 verlengd, tenzij men tijdig aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen.

• Betaling van de verschuldigde contributie vindt plaats middels een automatische incasso.

• De actie eindigt op 30 september 2021.

• Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Wij wensen u veel succes bij het vergaren van nieuwe leden en bedanken u bij voorbaat voor de door u genomen moeite.

Inschrijfformulier ledenwerfactie 
zomer 2021 

Gegevens nieuw lid: Aanhef: Dhr./Mevr.* (* = Doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorletters:     ……………………………………….

Tussenvoegsel:   ……………………………………….

Achternaam:   …………………………………………………………………………………………………………

Roepnaam (optioneel):   ……………………………………………………………… 

Straat + huisnr.:   ………………………………………………………………

Postcode:   …. …. …. …. …. ….   

Woonplaats:    …………………………………………………………………………………………………………

Land:    ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:   ……………………………………………Mobielnummer:…………………………………… 

E-mailadres:   ………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:  …. …. - …. …. - …. …. …. …. 

IBAN:    …. …. …. …. - …. …. …. …. - …. …. …. …. - …. …. …. …. - …. ….

Tenaamstelling IBAN:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Deze persoon wordt aangemeld door: ………………………………………………………………………………………

Lidmaatschapsnummer:  …. …. …. …. …. ….

Zie voor uitprinten van het inschrijfformulier de site van Den Brink > Actualiteiten.

Den Brink staat altijd open voor opmerkingen en suggesties; per brief aan Den Brink, Postbus 136, 6870 AC Renkum 
of per e-mail aan info@denbrink.nl of via het contactformulier op onze site  

www.denbrink.nl.
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Samen met Den Brink 
verzekerd bij Univé
Collectieve kortingen op
meerdere verzekeringen

  unive.nl/denbrink

M19101237 Adv. totaalpakket Den Brink 210x105.indd   1 10-10-2019   08:43:55
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Naam:  Inkoopvereniging Den Brink 
Adres:       Dankmeijerweg 9 
Postcode:          6871 ET                                        Woonplaats: Renkum   Land: Nederland 
Incassant ID:   NL68ZZZ090393380000 
Reden betaling:       Jaarlijkse contributie 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Inkoopvereniging Den Brink om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 
een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Inkoopvereniging Den Brink.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. 

Registratienummer Den Brink: (dit is tevens het kenmerk van de machtiging) 

Naam:   

Adres:  

 
 
Retouradres machtiging: Den Brink – Antwoordnummer 2001 – 6870 ZX  Renkum. Een postzegel is niet nodig. 
 
 
Advertentie Mastbergen blz 8 BKM 55 (hele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postcode:     Woonplaats:   Land:    
  
IBAN:               
Bank identificatie (BIC)*:  

Plaats:     Datum:    Handtekening:  
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN             

Website
Voor alle actuele informatie wat betreft onze ondernemers kunt u ook nu terecht op de website van Den Brink.  

www.denbrink.nl.
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Als u een bedrijf zoekt dat:
uw kozijnen vervangt... dubbel glas aanbrengt (HR++glas)... 

spouwmuur-, dak- of vloerisolatie toepast...
vul dan onderstaande bon in.

U kunt ons bellen of de onderstaande bon invullen, uitknippen en versturen.

❏ isolatie spouwmuren
❏ isolerende beglazing
❏ isolatie vloer

❏ kozijnvervanging
❏ isolatie dak
❏ kelderafdichting

❏ ik wil graag vrijblijvende informatie
❏ ik heb belangstelling voor een gratis offerte betreffende:

Naam:
Adres:
Plaats:
Tel.:

Deze bon terugsturen aan: 
Postbus 500, 6710 BM Ede

Tel. 0318-632432
24 uurs info direct op uw fax: 0900-1091019

19M e i 2 0 0 7BR INKOOP

Machtiging voor 
automatische afschrijving

Machtigen is makkelijk:
- u vergeet nooit te betalen;
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds

regelen van terugkerende betalingen;
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten

boeken of uw machtiging intrekken.

Een automatische afschrijving kan pas plaats-
vinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam,
adres, postcode + woonplaats en datum op de
aangehechte machtiging, zet er uw handtekening
onder en stuur uw machtiging naar Inkoop-
vereniging Den Brink.

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft
u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor
opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of
omdat u uw lidmaatschap of abonnement opzegt.
U gebruikt dan een rode kaart: intrekking
machtiging. U vult de kaart in, stuurt deze op 
en de afschrijving stopt. Houdt u bij inzending
rekening met enige tijd voor verwerking.

Machtigen de makkelijkste manier van betalen.

MACHTIGINGSKAART

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

Inkoopvereniging Den Brink

om van zijn/haar giro- of bankrekening jaarlijks een bedrag af te schrijven wegens

Contributie lidmaatschap

Bankrekeningnummer Girorekening

Naam en voorletters Registratienr.

Adres

Postcode en Woonplaats

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op de aangehechte kaart is vermeld.

Datum Handtekening

U kunt de machtiging retourneren in een envelop aan Inkoopvereniging Den Brink, Antwoordnummer 2001, 6870 ZX  RENKUM. 

Een postzegel is niet nodig!

✂

❑ ik wil graag vrijblijvende informatie
❑ ik heb belangstelling voor een gratis offerte betreffende:

❑ isolatie spouwmuren
❑ isolerende beglazing
❑ isolatie vloer
❑ kozijnvervanging
❑ isolatie dak
❑ kelderafdichting

Naam:....................................................................................

Adres:....................................................................................

Plaats: ...................................................................................

Tel.: .......................................................................................

Deze bon terugsturen aan:
Postbus 500
6710 BM Ede
Tel. 0318-632432
24 uurs info direct op uw fax:0900-1091019

www.tke-isolatie.nl

Als u een bedrijf zoekt dat:
uw kozijnen vervangt... dubbel glas aanbrengt (H.R.++-glas)...

spouwmuur-, dak- of vloerisolatie toepast...
vul dan onderstaande bon in.

U kunt ons bellen of de onderstaande bon invullen, uitknippen en versturen.

✄
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Nieuwsbrief
Ook regelmatig deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur uw e-mailadres en registratienummer naar info@denbrink.nl.
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Verhuizen?   

Uw nieuwe adres doorgeven i.v.m. toezenden van de ledenpas.  
Ook andere wijzigingen b.v. een nieuw rekeningnummer (bij automatische incasso), (wijziging) emailadres zouden wij 
graag van u vernemen. 
U kunt deze mailen naar: info@denbrink.nl onder vermelding van uw registratienummer.

Ondernemers:
Nieuw adres en naam: 
Brezan Arnhem wordt Staadegaard Automotive Arnhem – Leemansweg 62, 6827 BX Arnhem

Vervallen ondernemers:
Hubo Willemsen – Doorwerth

OPROEP VOOR NIEUWE ONDERNEMERS 

Om het ondernemersbestand van onze vereniging uit te breiden zijn wij op zoek naar ondernemers die zich bij Den Brink 
willen aansluiten. Het grote voordeel voor hen is dat zij op deze wijze een bredere doelgroep voor al hun activiteiten 
kunnen bereiken.
Aan het deelnemen als ondernemer zijn GEEN kosten verbonden. Wij vragen hen alleen om bij toetreding eenmalig een 
advertentie (minimaal ¼ pagina A4) in Brinkoop Nieuwsmagazine te plaatsen.

We denken o.a. aan ondernemers op het gebied van: pedicure, manicure, kapper, bakkerij, patisserie, stomerij, fotozaak, 
papeterie, drogisterij, sportzaak, kaashandel, parfumerie, bloemisterij, chocolaterie, schoenenzaak, lingeriezaak, slijterij, 
sportschool, dames- en herenmode en alles wat u nog te binnen schiet.

Bovengenoemde branches zijn op dit moment niet of slecht vertegenwoordigd in ons assortiment. 
Dus kent u ondernemers die belangstelling hebben, geef (info@denbrink.nl) het dan aan ons door 
en wij zullen dan actie hierop ondernemen. 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Het bestuur

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

  

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

  
2021jul i



8

Volgt u Den Brink al via Social Media?
Den Brink is continue bezig om haar communicatie verder te optimaliseren. 
Heeft u een Facebook account, zorg dan dat u niets van Den Brink mist en wordt 
vrienden van Den Brink. 
Den Brink heeft een eigen Facebook pagina, waar regelmatig allerlei interessante 
zaken en (regionale) nieuwtjes en/of evenementen geplaatst worden. Zo bent u altijd 
up to date! 
Wilt u ons volgen; zoek dan op “Den Brink” en Like of Deel onze nieuwsitems.

2021jul i

Gelegen midden in het gezellige Stadskanaal, de ideale vertrekpunt voor een paar heerlijke dagen in eigen 
land. Bekend om haar persoonlijke service en gemoedelijke sfeer. Daarnaast gratis WIFI en gratis 
parkeren naast het hotel.

Worden wij ook uw 2de thuis?
Beleef het beste van de provincies Drenthe en Groningen.

verwelkomt u graag!

U kunt vanuit het hotel heerlijk wandelen of fietsen om naar hartenlust de 
natuur te ontdekken. Bezoek bijvoorbeeld Vestingstad Bourtange,
Klooster Ter Apel of het keramiekmuseum Royal Goedewaagen bekend om 
haar Delfts Blauw. U kunt ook de Hunebedden-Veenkoloniën fietsroute nemen 
door zowel Drenthe als Groningen.Of breng een bezoek aan de bruisende 
steden Groningen, Assen of Emmen voor een dag shoppen.

Ons City Hotel Stadskanaal beschikt over 40 tweepersoonskamers met 
comfortabele bedden, Smart tv met gratis WiFi, minibar, gratis koffie/thee en 
een ruime badkamer met bad/douche en toilet.

Den Brink Drenthe-Groningen Arrangement
Inbegrepen:
     2x overnachting in ruime 2-persoonskamer met bad, gratis koffie/thee etc.
     2x uitgebreid ontbijtbuffet
     2x heerlijk 3-gangen keuzediner in ons Grand Café´T Raadhuys
     Gratis fiets- en wandelroutes
     Gratis WiFi
     Gratis parkeren direct naast ons hotel

Adviesprijs: 175,00 p.p.
Den Brink prijs: € 124,50 per persoon

Aankomst op vrijdag: € 129,50 p.p.
Actie is geldig t/m 31-12-2021 onder beschikbaarheid.
Het is ook mogelijk om dit arrangement 2 of 1 ½ maal achter elkaar te boeken.
Prijzen zijn o.b.v. 2 personen per kamer, 1 persoonstoeslag € 15,00 per nacht
exclusief toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n.
Neem contact op voor onze groepsprijzen.

Graag verwelkomen wij u in ons hotel!
Team City Hotel Stadskanaal 4****

U kunt reserveren via tel: 0599 – 650 699 of info@hotel-stadskanaal.nl  onder vermelding van “Den Brink”.


