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Ledenkortingen Kring
KBO gemeente Valkenswaard
Attentie! KBO-pas

tonen voordat u afrekent! Achteraf korting vragen is niet
mogelijk!
Bax, Eindhovenseweg 45, 5554 AA Valkenswaard
www.baxjuwelier.nl
10% korting gedurende 2022 op aankopen uit het gehele
assortiment.
Behalve voor artikelen waarvoor een kortingsactie geldt.
Deze korting geldt niet voor reparaties en cadeaubonnen.

Beeks Zien en Horen, van Bruhezedal 18, 5551 EW
Valkenswaard/Dommelen.
www.beeks-zienenhoren.nl
10% Korting op de aankoop van een bril of contactlenzen.
10% korting op de aankoop van onderdelen
U kunt bij ons ook altijd terecht voor een gratis gehoortest of bijstelling van uw huidige hoortoestellen.

Berry Bikes, Molenstraat 57, 5554 JN Valkenswaard.
www.berrybikes.nl
15% korting op de aankoop van fietsen, zonder inruil,
waarvoor geen algemene kortingsactie geldt.
15% korting op de aankoop van onderdelen en
accessoires en werkplaatstarieven. Echter er wordt geen
korting verleend op de aankoop van elektrische en
elektronische componenten en onderdelen.

De Hobbytafel, Leenderweg 117, 5555 CB Valkenswaard.
www.dehobbytafel.nl
10% korting bij de aankoop van producten voor hobby en creativiteit op
het gebied van breien, haken en kaarten maken. Deze korting geldt niet
voor producten waarvoor een algemene kortingsactie van kracht is.

Groente en Fruit Speciaalzaak De Nieuwe Oogst,
Leenderweg 12, 5554 CL Valkenswaard.
Op vertoon van de KBO Ledenpas wordt 10% korting gegeven op de
aankopen van groente en fruit. Dit geldt niet voor producten waar een
algemene kortingsactie voor van kracht is.

Dertronics, Dragonder 13B, 5554 GM Valkenswaard
www.dertronics.nl
5% korting op de aankoop van elektronische
producten en onderdelen, uitgezonderd voor DJ-apparatuur.
Geen korting op art. waarvoor een kortingsactie van
toepassing is.

De Heerlijkheid
GRANDCAFE STEAK & GRILL

Grandcafe De Heerlijkheid, Markt 16, 5554 CC Valkenswaard.
www.grandcafedeheerlijkheid.nl
Bij het tonen van uw KBO pasje genieten u en uw
tafelgenoten van 10% korting op de volledige rekening.
De korting is geldig vanaf een minimale afname van een
hoofdgerecht per persoon.
Van de korting zijn uitgezonderd onze cadeaubonnen.

Detifleur Bloemen, Passage 26, 5554 AH Valkenswaard.
www.detifleur.nl
Op vertoon van de geldige ledenpas ontvangen KBO-leden 5%
korting op de aanschaf van bloemen, planten, boeketten, kransen
en accessoires. De korting geldt niet voor die producten waarvoor
een kortingsactie van kracht is, voor grafstukken en
cadeaubonnen.

Eethuis de Berg, Bergstraat 19, 5551 AW Dommelen.
www.eethuisdeberg.nl
Op vertoon van een geldige KBO ledenpas wordt aan de
KBO leden (dus niet aan het gezelschap,
geen KBO leden zijnde ) een korting van 10% verleend op
alle schotels, voorgerecht en nagerecht,
die op een zitplaats worden geserveerd ( restaurant of
terras)

Health & Sports Club Valkencourt, Past. Heerkensdreef 15,
5552 BG Valkenswaard
www.valkencourt.nl
50% korting op de toegangsprijs, 15% korting op alle
lidmaatschappen.
Op elk lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van
toepassing.
Geen korting op dalurenkaart.

Intersport van den Broek, Eindhovenseweg 57 ,
5554 AB Valkenswaard
www.intersportvandenbroek.nl
10% korting op de aankoop van nieuwe producten. Deze korting
geldt niet voor producten waarvoor een algemene kortingsactie
geldt en voor reparaties.

Jouw Pad Coaching en begeleiding, Houtvesterwei 7,
5551 PD Dommelen.www.jouwpadcoaching.nl
Op vertoon van de geldige ledenpas ontvangen KBO-leden 10%
korting voor alle gesprekken en activiteiten van Jouw Pad Coaching
en begeleiding in het kader van rouwbegeleiding, stervensbegeleiding
of andere verliesbegeleiding

PC Service Valkenswaard, Eindhovenseweg 95A, 5552 AA
Valkenswaard.
www.computershopvalkenswaard.nl
5% korting op alle artikelen zonder inruil, uitgezonderd PC's, Laptops
en Tablets.
5% korting op de werkplaatstarieven.
De korting geldt niet voor artikelen waarvoor al een korting van kracht
is.

Praktijk Dommelen, Bergstraat 45, 5551 AW Valkenswaard
www.praktijkdommelen.nl en www.goedlopen.nl
Op vertoon van de geldige KBO ledenpas wordt aan de KBOleden éénmaal per jaar een korting van 10% gegeven voor
fysiofitness en valtraining activiteiten.

Rombauts Kaarsen V.O.F., Westerhovenseweg 33, 5551 AC
Dommelen
www.rombautskaarsen.nl
Openingstijden: Woensdag 10.00 – 12.00 uur
Donderdag en vrijdag van 10.00 – 15.00 uur
Op vertoon van ledenpas 20% korting bij de aankoop van nieuwe
kaarsen

Topsound Audio en Video, Leenderweg 80, 5555 CE Valkenswaard
www.topsoundvalkenswaard.nl
Er wordt geen korting meer gegeven. Op vertoon van een
geldige KBO ledenpas wordt een verlengde garantie gegeven
van 2 jaar naar 4 jaar.

Van der Werff Zonwering, De Vest 56A,
5555 XP Valkenswaard.
www.werff-zonwering.nl
Op vertoon van de geldige ledenpas krijgen KBO-leden een
korting van 5% bij de aankoop van nieuwe producten, zonder
inruil. Indien een kortingsactie van kracht is geldt deze korting
niet. Over inruil kan onderling overleg plaatsvinden.
Woondecoratie Valkenswaard, van Linschotenstraat 4A, 5554
MP Valkenswaard.
www.woondecoratievalkenswaard.nl
Op vertoon van de geldige ledenpas krijgen KBO-leden 10%
korting bij de aankoop van nieuwe producten zonder inruil.
Deze korting geldt niet voor producten waarvoor een
kortingsactie van kracht is.

Zorg+ Comfort De Kempen, voorheen Ouderenwinkel, Torenstraat 10
5554 NK, Valkenswaard.
www.zorgcomfortdekempen.nl
5% korting op de aankoop van art. uit de winkel.
Dit geldt ook voor aankopen uit de webwinkel:
De korting geldt niet voor actie/opruimingsartikelen en niet voor evt.
verzending.

