
Winkelen thuis, net zo 
gemakkelijk. 
Bezoek onze 
uitgebreide website.

VRAGEN, BESTELLEN OF REPARATIE DOORGEVEN?
0162-683652 OF WINKEL@GEBRVANDIJKWINKEL.NL

WE BLIJVEN HELAAS GESLOTEN MAAR WINKELEN OP AFSPRAAK IS MOGELIJK

Marktstraat 30d
4921 BG Made
0162 - 683652

De winkel blijft helaas gesloten voorlopig tot eind maart maar winkelen 
op afspraak is mogelijk.
• Afspraak maken voor winkelen, zie de mogelijkheden op deze pagina of kijk onder de 
 Corona toets. De maximale bezoektijd bedraagt een half uur en mag gelijktijdig met 
 2 personen.
• U kunt ons 24 uur per dag mailen, wij nemen dan z.s.m contact met u op.
• U kunt ons bellen voor bestellingen, vragen en reparaties. Wij blijven bereikbaar van 
 Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
• Onze monteurs, bezorgers en installateurs blijven u bedienen van maandag t/m Vrijdag 
 en houden zich vanzelfsprekend aan de richtlijnen van het RVIM.
• In onze branche blijven leveringen van bepaalde apparaten zeer moeilijk in verband
 met Corona, houdt hier rekening mee.

ALL-IN1
2 ENKEL BEZORGEN

3 AFHALEN

Onze monteurs, bezorgers  
en installateurs zijn altijd 
in de buurt van Willemstad 
tot Waalwijk.

Voor vragen, verkoop of 
reparaties kunt u bellen of 
mailen, wij staan voor u 
klaar zoals u gewend bent.

ZEER SCHERPE MAANDPAKKERS!

Bosch 
Vaatwasser
• SMV4EBX00N
• Hoge uitvoering
• 6 programma’s
• zie website voor 
 volledige omschrijving

€7991 €7192 €6993

C
44 dB

NIEUW

Bosch
wasautomaat
• WAN28295NL
• 1400 toeren
• Speciale programma's
• zie website voor 
 volledige omschrijving

€5991 €5792 €5593

Whirlpool
Wasautomaat
• FFB7448BSEVL
• 1400 toeren
• 6TH SENSE TECHNOLOGIE
• zie website voor 
 volledige omschrijving

€4191 €4042 €3893
Betaalbaar

7 kg

1 2 3

Whirlpool
combimagnetron

• AMW 9605IX
• 6TH SENSE technologie
• Nisafmetingen (HxBxD):
 450 x 556 x 550 mm
• Magnetron: 900 W
• Grill: 1600 W
• zie website voor 
 volledige omschrijving

€5391 €5192 €4993

Whirlpool
Condensdroger
• FTNLCM118XB
• FreshCare+
• Easy Cleaning
• XXL programma

€4191 €4042 €3893

B
8 kg

Frilec
Diepvrieskast
• Bremen 125-4EA++
• (hxbxd) 85 x 55 x 58 cm
• 4 vriesladen

€2491 €2392 €2293

E
85 L

4 5 6

A+++
8 kg

NIEUW
NIEUW

Meest verkocht



WINKELEN OP AFSPRAAK MOGELIJK!

Allereerst willen wij onze klanten, bedrijven en stichtingen waar 
wij voor werken bedanken voor uw vertrouwen in ons!
Ondanks dat onze winkel is gesloten weet u allen ons te vinden. Via de 
website, mail en telefoon veel meer dan wij hadden verwacht met een 
gesloten winkel. Vanaf woensdag 3 maart is winkelen op afstand 
mogelijk, maar let wel de winkel blijft gesloten. U kunt de winkel 
binnenkomen via de achterdeur die zich bevindt op het parkeerterrein 
van de Middelmeede. Bij de grote dubbele grijze achterdeuren van het 
gebouw links tegen de muur zit een bel met een drukker Gebr. van 
Dijk. U hoort zelf geen bel maar wij wel. Wij komen er dan zo snel 
mogelijk aan. Afhalen van goederen ook langst de achterzijde.

Winkelen thuis, net zo 
gemakkelijk. 
Bezoek onze 
uitgebreide website.

Dit is mogelijk van 13.00 uur tot 17.00 uur.
• U dient minimaal 4 uur v.t.v. te bellen om een afspraak 
 te maken.
• Men mag alleen komen of maximaal met 2 personen.
• De minimale bezoektijd dient 10 minuten te duren, dit 
 om te voorkomen dat er contacten zijn tussen klanten 
 die elkaar te snel wisselen.
• De maximale afspraaktijd binnen is een half uur.
• Let op: binnen zijn mondkapjes verplicht!

Dit is mogelijk van 9.00 uur tot 12.00 
uur.
• U dient minimaal 4 uur v.t.v te 
 bellen voor de bestelling die u 
 nodig heeft.
• Breng zoveel mogelijk contant 
 geld mee, pinnen in 
 de winkel is mogelijk
 met mondkapje op!

Reparaties en bezorgen aan huis gaat gewoon door. Wij houden ons bij u wel aan de regels 
van het RIVM. Reparaties en bezorgen in twee dagdelen van 8.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 uur tot 17.00 uur.
Vragen, bestellen of reparatie doorgeven? 0162-683652 of winkel@gebrvandijkwinkel.nl .

Winkelen op afspraak Goederen afhalen


