Kortingslijst
mei 2017 - mei 2018

Kortingslijst voor HEVO-leden
bij winkeliers / ondernemers in de periode mei 2017 - mei 2018
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Voorwaarden
Bij betaling uw geldige KBO-Brabant ledenpas tonen en op verzoek legitimeren.
De ledenpas moet “afdeling HEVO Rosmalen” vermelden.
Alleen direct bij aankoop kunt u aanspraak maken op deze korting, later niet meer.
De ledenpas is persoonlijk en is alleen geldig als de contributie is betaald.
Bij afgeprijsde artikelen, aanbiedingen en uitverkoop, is de kortingsregeling niet van
toepassing. Tevens niet op arbeidsloon, vrachtkosten, geschenkbonnen etc
Soms gelden nog andere voorwaarden.
Contact bij vragen en/of afwijzingen bij deze kortingsregeling:
Paul Rambags HEVO bij voorkeur per e-mail rambags.paul@gmail.com
of 073-5212065.
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Apotheek
•

Rosmalen, BENU-vestigingen Oude Baan, Walschot,
servicepunt De Groote Wielen, Empel en Berlicum.
www.apotheekrosmalen.nl
10% op Vichy- en La Roche-Posay-producten op vertoon van HEVO-pas.
(niet bij acties).

Audicien

•

Hoortijd
Raadhuisstraat 3, Rosmalen, 073-7114586 en Rompertpassage 17,
‘s-Hertogenbosch, 073-7114535 - www.hoortijd.nl en info@hoortijd.nl
10% op batterijen (los verpakt, niet op doosje) en 10% op accessoires
(die niet door verzekering worden vergoed).

Auto wassen
•

BP tankstation/autorette v.d. Berg
Molenstraat 9, 073-5212582.
10% op alle autowasprogramma’s.
Leden van ANWB en/of United Consumers sparen hier voor extra korting op
de brandstoffen op vertoon van hun lidmaatschapskaart.

Beweging en fitness
•

•

Slender You
Mgr. van Roosmalenplein 50, ‘s-Hertogenbosch, 073-6135778
www.slenderyou-db.nl
10% op 10-behandelingenkaart op bewegingsbanken.
Sportiom, sportcentrum, Locatie t.o. De Vliert
Victorialaan 10, ‘s-Hertogenbosch, 073-6464680 - www.sportiom.nl
10% op senioren-activiteit zwemmen en fitness (vraag balie)
15% voor 65+ op fitnessclub.

Bloemen
•
•

Bloemsierkunst ‘t Kleine Verschil
Molenhoekpassage 16, 073-5214057
10% op snijbloemen en planten vanaf € 7.50 (niet op aanbiedingen).
Floral Design, flowers, gifts & more,
Bruggen 12, 073-5216907 - www.floraldesignrosmalen.nl
10% op snijbloemen en boeketten vanaf € 10,(niet bij gebruik van spaarsysteem).

Brillen
•

Pearle Opticiens
De Driesprong 20, 073-5217520 - www.pearle.nl
10% korting op aanschaf nieuwe bril.
(niet in combinatie met andere aanbiedingen).
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Computercursus
•

Stichting Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen (SCR)
locatie Woonzorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100.
Telefoon Annette Gladdines 073-6135824.
10% korting op cursussen voor HEVO-leden.

Dierenwinkel
•

Royalz Pets en Co
Torenstraat 2a, 06-30070443
royalz@petsenco.com en https://m.facebook.com>RoyalzPetsCo
10% op alle diervoeders en snacks (niet op aanbiedingen).

Drogisterij en parfumerie
•

•

Etos Rosmalen
Dorpsstraat 39a, 073-5215035 - www.etos.nl
10% op hele assortiment (niet op geneesmiddelen, cadeaukaarten,
flesvoeding tot 6 maanden).
DA Molenhoek
Molenhoekpassage 8, 073-5220867 - www.da.nl
10% op hele assortiment (m.u.v. geneesmiddelen, cadeaubonnen,
en andere acties).

Feestkleding en feestartikelen
•

Party Planet
Dorpstraat 117, 06-55365920 - www.party-planet.eu
10% op hele collectie (niet op acties en verhuur van licht en geluid).

Fietsen
•
•

•

Kemps tweewielers
Hintham 42, 06-17465719 - www.kempshinthamtweewielers.jouwweb.nl
10% korting op E-bikes (niet bij aanbiedingen).
Profile van Hassel
Dorpsstraat 29, 073-5212277 - www.profilevanhassel.nl
Naast 10% korting voor alle klanten op nieuwe (elektrische) fietsen
(uitgezonderd Flyer en excl. afmontagekosten), krijgen HEVO-leden een
jumbo fietspomp kado.
Q-Bike Service
Weidestraat 22, 073-2050505 - www.qbikeservice.nl
10% op nieuwe (elektrische) fietsen (alle A merken leverbaar).
Niet geldig samen met andere acties of met fietsplan.
10% op alle fietsonderhoud. Fietsen-ophaalservice mogelijk.

Foto en film
•

Foto Kiekshop, Wim Kok
De Driesprong 5-6, 073-5217516 - www.fotokiekshop.nl
10% op hele assortiment (niet op foto- en videoapparatuur en accessoires)
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Interieurverzorging

•

Gordijnenatelier Vermeulen
Saffierborch 11, 073-5216588 - www.gsmoments.nl
10% op alle tapijt, gordijnen en binnenzonwering.
5% op horren en hordeuren.					

Kantoorartikelen
•

•

Robben, boek- en kantoorvakhandel
Molenhoekpassage 18, 073-5213527.
10% op kantoorartikelen.
(niet op boeken/tijdschriften/cartridges en service-artikelen).
Boekhandel De Omslag
De Driesprong 29, 073-5213488 - www.boekhandeldeomslag.nl
10% op wenskaarten en kantoorartikelen (niet op cartridges)

Kappers
•
•
•

•
•

Hooijmans Hairline, in zorgcentrum De Annenborch,
De Hoef 106, 073-5212349 - www.hooijmanshairline.nl
10% op alle behandelingen en 15% op alle haarproducten.
Kapsalon ‘Petit’
Korte Nieuwstraat 5, 073-5217188 - www.kapsalon-petit.nl
10% op alle behandelingen.
Haarmode Peter van Wanrooy
Striensestraat 13, 073-5219977 - www.haarmodepetervanwanrooy.nl
10% op permanent- en kleurbehandelingen.
Elke woensdag en donderdag seniorendag: Heren: knippen €19,50
Dames: wassen, knippen, drogen voor € 24,95.
Graag van tevoren afspraak maken.
Magnifiek kappers
Molenhoekpassage 22, 073- 8889191 - www.magnifiekkappers.nl
10% op permanenten.
Haircare Susan, “de kapster bij u aan huis”,
Telefoon 06-10776813 - www.facebook.com/haircaresusan.nl
10% op behandelingen op vertoon van HEVO-pas. Knippen € 13,-,
kleuren v.a. € 26.50, permanenten v.a. € 55,-, föhnen v.a. € 16,-.

Kledingreparaties
•
•

Kledingreparatie “de diamanten schaar”
Nieuwstraat 7a, 073-7851734 - www.dediamantenschaar.nl
10% op het totale rekeningbedrag per keer.
Cristal cleaning
Molenhoekpassage 1, 073-5214579 - www.cristalcleaning.nl
15% korting op totale reparatienota.
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Mode
•
•

•
•

Van de Graaf Mode
Dorpsstraat 10, 073-5212218 - www.vandegraafmode.nl
10% op hele collectie (niet bij aanbiedingen of uitverkoop).
Van der Burgh, lingerie en badmode
De Driesprong 26, 073-5213027 - www.burghlingerie.nl
HEVO-leden ontvangen 10% op hele collectie.
(niet bij lopende kortingsacties).
Boetiek Willemien
Achter de Driesprong 10, 06-51335802 - www.vanleersummode.nl
10% op hele collectie (niet bij uitverkoop).
KENZA fashion
Dorpstraat 14, 073-7370325 - www.kenza.nu
10% op gehele collectie.

Notaris
•

Hoffspoor Notarissen
Hoff van Hollantlaan 5, 073-5232533
10% op het honorarium van alle familierechtwerkzaamheden
(o.m. testamenten, volmachten, levenstestamenten, verklaring van erfrecht,
aangifte erfbelasting, huwelijkse voorwaarden etc.)
www.hoffspoor.nl en info@hoffspoor.nl

Parket en vloeren
•

Gemar parket
Oude Baan 15, 073-5221625 - www.gemarparket.nl
Gratis plinten bij de aanschaf van een parket- of PVC vloer.
5% op onderhoudsproducten (niet op acties)

Restaurants
•

Die Heere Sewentien
Sparrenburgstraat 9, 073-5217744 - www.dieheeresewentien.nl
Gratis upgrade van 4 naar 5 gangen bij specialiteitenmenu
Die Heere Sewentien van dinsdag t/m vrijdag (op basis van beschikbaarheid,
niet op feestdagen). HEVO-lidmaatschap melden bij reservering.

•

Casa don Arroyo
Graafsebaan 42, 073-5212206 - www.donarroyo.nl
10% op alle gerechten

•

De Griek
Rodenborchweg 35, 073-5212484.
10% op maaltijden (max.4 pers.) op ma-di-wo-do

•

Keyzer Palace
Burg. Woltersstraat 2, 073-5214663 - www.keyzerpalace.nl
10% op restaurant (niet op acties en all-in prijzen)
en 5% op afhaalmenu.
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•

Mövenpick Restaurant
Pettelaarpark 90, ’s-Hertogenbosch, 073-6874674
www.moevenpick-hotels.com/nl/europe/netherlands/hertogenbosch/hotelhertogenbosch/restaurants/
35% op al uw bestedingen (spijs + drank) in restaurant en/of bar
(terras aan het water).
Alleen geldig bij vooraf-reservering en op vertoon van de HEVO-pas.

•

De Prins, eetcafé
Hoogstraat 50, Berlicum, 073-5031612 - www.herbergdeprins.nl
10% op alle gerechten (op vertoon van HEVO pas).
Brasserie “De Roskam”
Vlietdijk 3, 073-7200827 - www.brasseriederoskam.nl
10% op alle hoofdgerechten.

•

Schoenen en laarzen
•
•

Bovendeert schoenen
Dorpsstraat 26, 073-5220498 - www.bovendeertschoenen.nl
10% op hele collectie (niet op sales artikelen).
Ronald Moonen, schoenen
Dorpsstraat 33, 073-5212374
info@moonenschoenen.nl, - www.moonenschoenen.nl
10% op hele dames- en herencollectie.

Schoenmakerij
•

Jan van Liempt
Molenhoekpassage 15, 06-23870379 - www.schoenmakerijjanvanliempt.nl
10% op alle reparaties.

Speelgoed
•

Annie’s speelgoed, feest en hobby
Dorpsstraat 38, 073-5212385
10% op hele collectie (niet op aanbiedingen).

Stomerij
•

Cristal cleaning
Molenhoekpassage 1, 073-5214579 - www.cristalcleaning.nl
15% op alles (niet op acties).

Uitvaartverzorging
•

ArtsLommelen, uitvaartverzorging, Rosmalen
Dag en nacht: 073-6893597 of 06-53616114 - www.artslommelen.nl
HEVO-leden krijgen € 100,- korting op de totaalkosten van een
uitvaartverzorging. Aan een voorgesprek en nazorg zijn geen extra kosten
verbonden.
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Verf & behang
•

Langeraap
Deken Fritsenstraat 29, 073-5213266 - www.langeraapverfenwand.nl
10% op assortiment (niet op offertes en diensten).

Vlaai
•

Cappuccino
De Driesprong 7/8, 073-6900070 - www.delekkerstevlaai.nl
10% op vlaaien.

Wijn
•

Albertus wijnen
Torenstraat 4, 073-5236070 - www.albertuswijnen.nl
15% per doos (6 zelfde flessen) of 10% per fles
(niet op acties en primeurwijnen).

Zorg-verhuisbedrijf Overhuizen
•

Wilhelminastraat 5, Rosmalen, 06-25232229
www.overhuizen.com en info@overhuizen.com
HEVO-leden krijgen € 150, - korting op de totaalkosten van een verhuistraject. Een intakegesprek is gratis.

Andere kortingen voor HEVO-leden (anders/minder dan 10%):

•
•
•
•

•

•

Fietsplus Verhallen
Oude Baan 12, 073-5212387 - www.fietsplusverhallen.nl
Gratis diefstal-verzekering bij aankoop van nieuwe (elektrische) fiets.
Fysiek Fysiotraining Rosmalen
Hoff van Hollantlaan 1f, 073-6232222 - www.fysiocompany.nl
5% op fitness-training o.l.v. fysiotherapeuten.
Jeans Barn
Deken Fritsenstraat 63, 073-5213368 - www.jeansbarn.nl
5% op gehele collectie.
PERRON-3
Hoff van Hollantlaan 1, 073-8507550 - www.perron-3.nl
HEVO-leden krijgen korting (alleen aan de theaterkassa) op filmkaartjes
(niet op filmbrunch, kinderfilms en MOVIE SPECIALS).
Levix computershop
Tinnegieterstraat 32, ‘s-Hertogenbosch, 073-5220070 - www.levix.nl
Ook voor onderhoud en reparatie.
5% op inktcartridges.
Rijbewijskeuring 75+
De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4.
Prijs € 25,-. Hiervoor melden bij Jan Hoofs, 073-5212554

Seniorenvereniging HEVO-Rosmalen
Tulpstraat 2- 4, 5241XV Rosmalen
www.hevorosmalen.nl - info@hevorosmalen.nl
KBO-afdeling Brabant
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