Marktstraat 30d
4921 BG Made
0162 - 683652

VANAF WOENSDAG 28 APRIL AANSTAANDE IS DE WINKEL WEER OPEN!

3

AFHALEN

Kiest u voor afhalen=minder
betalen dan geldt prijs 3. Dit
kan via onze achterzijde op
het parkeerterrein van de
Middelmeede.
Achter bij de grote grijze
deuren aanbellen, dan
komen wij u helpen.

BEZORGEN EN
REPARATIES
Deze gaan gewoon door.
Wel volgens de richtlijnen
van het RIVM. Houd 1.5 mtr
afstand. Geef aan als u of
iemand anders in de woning
aanwezig Corona heeft.

49 dB
OP=OP

We zijn weer open maar met een aantal beperkingen
• Mondkapjes blijven verplicht ook als U al gevaccineerd bent.
Houdt u zich hier alstublieft aan zodat wij niet als handhaver
hoeven te spelen.
• Er mogen gelijktijdig 2 personen in de winkel aanwezig zijn. Kom
zoveel mogelijk alleen of samen als koppel.
• Maak de winkel bezoeken niet te lang, dit adviseren wij om
zoveel mogelijk drukte te voorkomen.
• Gezien het feit dat het Corona virus nog steeds heerst kiezen wij
nog voor kortere openingstijden om grote drukte en bescherming
van ons zelf en onze medewerkers.

ENKEL BEZORGEN

3

AFHALEN

ALL-IN

1
44 dB
OP=OP

Onze Corona openingstijden vanaf woensdag 28 april
Maandag VM gesloten, NM van 13.00 tot 17.00 uur geopend.
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Online winkelen, bel en bestel. U kunt op onze
duidelijke website 24 uur per dag winkelen. Bel ons
tijdens openingsuren of mail ons uw bestelling
door en wij maken het dan zo snel mogelijk in orde.
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WIS 5010
6 programma’s
Uitgestelde start
RVS binnen bodem

1 €525 2 €450 3 €430
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SCHERPE MAANDPAKKERS!

8 kg
NIEUW
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SMV4HBX00N
6 programma’s
Uitgestelde start
RVS binnen bodem
Verbetert droogresultaat
Vario-flex korven
Timelight, enz.

1 €799 2 €724 3 €704
Bosch
wasautomaat

7 kg
NIEUW

WAN28295NL
1400 toeren
Speciale programma's
zie website voor
volledige omschrijving
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WAN28095NL
1400 toeren
Speciale programma's
zie website voor
volledige omschrijving

1 €549 2 €529 3 €509
Bosch
condensdroger

1 €599 2 €579 3 €559

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons in deze moeilijke tijd.
Vragen, bestellen of reparatie doorgeven? 0162-683652
of winkel@gebrvandijkwinkel.nl, wij staan voor u klaar!

Bosch
vaatwasser

8 kg
OP=OP
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WTN83292
Vulgewicht: 1-8 kg
SensitiveDrying System
AutoDry

1 €479 2 €459 3 €439

