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Gezien Gebr. van Dijk Winkel BV geen opvolgers voor 
handen heeft zijn wij (Jan en Peter) al een tijd op zoek 
naar een goede overnamepartij. Die hebben we 
uiteindelijk gevonden in E.P. Jan Verdaas uit 
Oudenbosch. Dit bedrijf sluit goed aan bij alle 
activiteiten die wij uitvoeren. Al ons huidig personeel 
gaat mee over naar de nieuwe eigenaar. 
Peter, 64 jaar, blijft voorlopig nog een bepaalde tijd 
werken voor E.P. Made zodat u de vertrouwde 
gezichten in de winkel zal blijven zien. Broer Jan, 
inmiddels 66 jaar, vindt het na bijna 50 jaar werkzaam 
te zijn geweest in de zaak wel genoeg geweest en heeft 
ervoor gekozen om met pensioen te gaan. 
De naam Van Dijk bestaat inmiddels al meer dan 68 jaar 
met zowel activiteiten in het winkelbedrijf als in het 
totaalinstallatiebedrijf die beiden vanuit Made de regio 
West-Brabant bedienen. Vanaf 2018 is besloten het 
gehele bedrijf op te splitsen en als 2 losse bedrijven 
verder te gaan. 
Broer Wim is samen met zijn kinderen verder gegaan 

Gebr. van Dijk Winkel BV wordt vanaf 01-04-2023 
overgenomen door E.P. Jan Verdaas 

uit Oudenbosch onder de naam E.P. Made

Vanaf 1 april is de winkel drie weken gesloten i.v.m. een interne verbouwing. De werkzaamheden zoals reparatie, 
installeren en bezorgen gaan gewoon door, u kunt bellen naar het welbekende telefoonnummer 0162-683652. 
Voor aankoop van een apparaat in die drie weken kunt u terecht op de website van www.epjanverdaas.nl het �liaal in 
Oudenbosch. U bent natuurlijk ook van harte welkom in deze periode voor een aankoop in het �liaal in Oudenbosch. 
De opening van �liaal E.P. Made staat gepland op maandag 27 april om 9.00 uur.

Samen sterker 
door overname

Het rayon van EP Jan Verdaas Oudenbosch 
(hoofd�liaal) en EP Made zal straks een groot 
deel van West-Brabant gaan bestrijken. Het 
werkgebied loopt van Waalwijk tot Bergen op 
Zoom en omstreken en alle tussen liggende 
plaatsen denk ook aan Breda Zundert 
Ettenleur enz.. Door de overname zullen EP 
Oudenbosch en vanaf 1 april EP Made nog 
een betere service verlening kunnen 
waarmaken met een compleet team van 
verkopers, bezorgers, installateurs en 
servicemonteurs. Wat heden dag uniek 
genoemd mag worden. Door de overname 
zullen beide EP zaken de grootste 
Bosch-Siemens dealer worden van 
West-Brabant. En daar zijn ze trots op, wij 
hopen dan ook (Jan en Peter van Dijk) dat u als 
klanten van Gebr. van Dijk Winkel BV het 
vertrouwen zal behouden van beide EP zaken. 
Zij en onze oude medewerkers zullen u graag 
ontvangen na de opening die gepland staat 
op 27 april in een vertrouwde omgeving en 
een geheel vernieuwt interieur. 

Belangrijkste merk uitbreiding na overname 
Sonos, Samsung (bruin- en witgoed), Jura, 
De’longhi, Liebherr, Miele en AEG zijn terug 
van weg geweest in Made.   
De verkoop van tablets, laptops en computers 
is voorlopig alleen in Oudenbosch. 

Tot slot danken wij al onze klanten, 
stichtingen en bedrijven voor het 
vertrouwen wat u in ons had, maar liefst 
68 jaar lang.

Wij bedanken al onze klanten voor het vertrouwen wat u de afgelopen 68 jaar in ons heeft gehad en hopen u allen nog een keer te zien tijdens onze winkel apparaten opruiming van 22 tot 31 maart

OP=OPRUIMERS v.a. 22 maart

Frilec
wasautomaat
• Koblenz9914 WA
• 1400 toeren
• Handig groot 
 uitleesdisplay
• Aqua stop

1

9 kg

€2851 €2652 €2453

Siemens droger -
warmtepomp
• WT47X940EU
• 9kg
• Professioneel apparaat
• Extra droog programma's
• Electronisch
• Tijdprogramma

1

9 kg

€6991 €6792 €6593

1x

1x

Witgoed showmodellen opruiming met 
kortingen die oplopen tot 40% van de 
normale aktieprijs. Reserveren 
is niet mogelijk, OP=OP.

Halen = minder betalen!

Al het inbouwapparatuur wat in de winkel 
staat met tot extra 25% korting
Voorbeeld

Gebr. van Dijk  Winkel BV houden een winkel apparaten 
opruiming van woensdag 22 maart t/m vrijdag 31 maart. 

Reserveren voor latere levering is niet mogelijk.
Kortingen van 15% tot 40% van de normale aktieprijs!

met het installatiebedrijf dat gevestigd is in de 
Brieltjenspolder in Made. Jan en Peter zijn vanaf dat 
moment samen verder gegaan met het winkelbedrijf in 
de Marktstraat als Gebr. van Dijk Winkel BV.

Buiten dat E.P. Made alle verplichte (2 jaar) 
garantiereparaties van de verkochte apparaten door 
Gebr. van Dijk Winkel BV mee overneemt, zal ook het 
verkoopprogramma uitgebreid worden met het merk 
Samsung waar ontzettend veel vraag naar is, vooral bij 
het jongere publiek. Daarnaast zal men de verkoop 
verder uitbreiden met Jura en De'longhi ko�e 
automaten, Inventum groot en klein huishoudelijke 
apparatuur, welke welkom zullen zijn voor Made en de 
kerngemeentes. Wij wensen E.P. Jan Verdaas veel 
succes met deze nieuwe locatie en bedanken al onze 
vaste klanten, particulieren, bedrijven en stichtingen 
voor het vertrouwen dat u allen in ons had al die jaren.

Jan en Peter van Dijk van Gebr. van Dijk Winkel BV

Philips LED tv
• 58PUS8536/12
• Ambilight
• 4K-tv

• Android besturing
• 58 inch = 147 cm

€3991 €3792 €3593

58 inch
1x

Frilec
koelkast

€4191
€4042
€3893

• BONN375-V- 
 HE-040EDI
• Zwart deur RVS
• Afm. HxBxD 
 186x60x60 cm

Frilec
vriezer

€4991
€4842
€4693

• BREMEN295-NF-
 H-040E
• 5 jaar garantie
• Kleur RVS
• Afm. HxBxD 
 185,1x59,5x66 cm

Whirlpool
upside-down

€4291
€4142
€3993

• W7 8210W
• Koel 234 liter
• Vries 104 liter
• NoFrost
• 6th sense control 
 technologie

Miele
upside-down

€4991
€4842
€4693

• KFN 28032 D
• Koel 221 liter
• Vries 87 liter
• Afm. HxBxD 
 182x60x63 cm

1x 1x 1x 1x

Bosch koeler
inbouw

€2941
€2142
€1993

• KIR18A50
• Electronische 
 bediening
• Glasplateau’s
• Nis 88 cm

359 L 262 L

EP Jan Verdaas Oudenbosch

Nieuwe gezichten; Bas en Marcel

Jan en Peter van Dijk

LG OLED tv
• OLED 55GX6LA
• Smart tv webOS
• 4K (4HD)

• 100 hertz
• 55 inch beeld

€9991 €9792 €9493

Philips OLED tv
• 48OLED 936/12
• Smart tv
• 4K ultra HD

• 100 hertz
• 48 inch = 122 cm
• Ambilight

€8991 €8792 €8493

55 inch
1x

48 inch
1x

Philips LED tv
• 43PFS6855/12
• Standaard Smart tv
• 3x HDMI
• 2x USB ingang

43 inch
1x

€2891
€2692
€2493

Philips LED tv
• 43PUS7607/12
• Smart platform Saphi
• 4K UHD
• 3x HDMI

43 inch
1x

€3491
€3292
€3093

LG LED tv
• 43UP78006LB
• Real 4K UHD
• WiFi Bluetooth 
• Backlight EDGE-lit

43 inch
1x

€2991
€2792
€2593

Salora LED tv
• 43UHL2600 
• 4K Ultra HD
• USB mediaspeler

43 inch
1x

€2391
€2242
€2093

AMBILIGHT OP=OPRUIMERS

Beleef de unieke scherpe 
beeldkwaliteit van OLED

al meer dan 68 jaar
 in de regio

Let op; met het samenstellen van deze advertentie en de nodige 
druktijd kan het zijn dat een of meer van de aangeboden 

apparaten inmiddels zijn verkocht.

Whirlpool
kookplaat
• AKT5000/NB
• Normaal
 1 = €585
 2 = €505
 3 = €485

€4391 €3792 €3643

Al het klein huishoudelijk wat in de 
winkel staat tot extra 40% korting
Voorbeeld

Bosch
Stofzuiger
• BGL35MOVE2
• Normaal €119

€893

1x

Whirlpool
inbouwoven

€3891
€3642
€3493

• W6 OM4 4S1 H
• SmartClean
• Hete lucht
• Digitale bediening
• SoftClose

Whirlpool
gaskookplaat
• AKR3711
• inbouw
• RVS uitvoering

1 €2091 €1342 €1193

Exquisit
gaskookplaat
• EGK656STGB
• Glasplaat
• Knoppen voorzijde
• Nis 56x59 cm

1 €1991 €1442 €1293

Frilec combi
magnetron
• Hamburg 5049EB
• ovenfunctie 900 watt
 hete lucht
• grill functie
• Inhoud 44 liter

1 €3151 €2902 €2753

Whirlpool
keramisch
• AKT8090NL
• Tiptoets
 bediening
• Nis 56x49 cm

1 €2791 €1942 €1793

1x

1x

1x 1x

2x

OP=OPRUIMERS T/M 31 MAART


