Overzicht Voordeel leveranciers
Actuele lijst van winkeliers (in alfabetische volgorde) waar
leden van Senioren Belangen voordeel kunnen krijgen.
Voor detail informatie kijk op
https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel

Boetiek Miss Janet, Dorpsstraat 144, Scherpenzeel.
Op vertoon van uw ledenpas van Senioren Belangen krijgt u 10 en aanbiedingen of betalingen met
een cadeaubon van Boetiek Miss Janet.
Bouwmeester Textiel en Woninginrichting, Laagerfseweg 66, Woudenberg
Op vertoon van de ledenpas Senioren Belangen krijgt u 10% korting op alle kleding met uitzondering
van afgeprijsde artikelen en speciale acties.
Brouwer Woudenberg, Koningin Emmaweg 1, Woudenberg
Speciaal voor leden : 12,5% korting op het vier stappen plan.
Meubels weghalen van de vloer,verwijderen oude vloer,leggen nieuwe vloer en terug zetten
meubels.
Nieuw is de 10% korting op alle raambekleding.
Clark´s Haarmode, Dorpsstraat 55, Woudenberg
Clark´s Haarmode is inmiddels een begrip in Woudenberg. Bij Clark´s Haarmode helpen ze je graag
persoonlijk, professioneel en zorgen ze ervoor dat je altijd met een glimlach weer naar buiten gaat.
Leden van Senioren Belangen, zowel dames als heren, krijgen op vertoon van hun ledenpas op de
dinsdag en de woensdag 10% korting op alle behandelingen.
Verder geeft Clark´s Haarmode op alle dagen van de week 20% korting op alle L´ANZA producten.
Corné Optiek, Schoutstraat 2, Woudenberg.
Gratis oogmeting + oogdrukmeting t.w.v. €. 25,00
Daarbij krijgt u nog 10% van uw leeftijd als korting op brilleglazen.
DA Drogisterij & Parfumerie, Voorstraat 10A, Woudenberg
Op vertoon van de ledenpas krijgt u 20% korting op alle NEW CARE vitamine producten.
U bent uiteraard altijd welkom bij uw eigen Drogisterij & Parfumerie voor gratis professioneel advies
bij gezond- en schoonheidsvragen.
DEG financiële dienstverlening, Maarsbergseweg 2, Woudenberg
Kosteloze verzekeringscheck ter waarde van €. 75,00. Controleren op verzekerd bedrag, dekking en
premie. Bij meerdere verzekeringen kan de korting oplopen tot 17,5%.
D.I.O. Soap en Spices, drogisterij en natuurvoeding, Dorpsstraat 171, Scherpenzeel
Op vertoon van de ledenpas Senioren Belangen krijgt u bij ons 10% korting, plus 2 euro korting tegen
inlevering van de oude dop, op alle voedingssupplementen van Golden Naturals
Eerenbeemt Makelaardij Dorpsstraat 1, Woudenberg
Elke leeftijd brengt zijn vragen mee voor de woonsituatie, o.a kleiner wonen, alles op de begane
grond etc. U kunt met al uw vragen bij ons terecht. Dit gesprek bieden wij de leden van Senioren
Belangen daarom gratis en vrijblijvend aan. Wij komen graag ook bij u thuis langs.

Fleur en Flora Bloemen, Voorstraat 21, Woudenberg
Op vertoon van uw ledenpas van Senioren Belangen krijgt u 10% korting op het gehele assortiment.
Hoor en Zie, De Nieuwe Poort 6, Woudenberg
Hoor en Zie Woudenberg biedt leden van Senioren Belangen de volgende voordelen:
- Gratis uitgebreide oogmeting en hoormeting, tevens komen wij kosteloos aan huis met onze
“Hoor en Zie bus”.
- 15% korting bij aanschaf van een montuur.
- Bij aanschaf van een nieuw hoortoestel(len) een jaar lang gratis batterijen.
Hotel Schimmel en Brasserie 1885, Stationsweg-Oost 243, Woudenberg.
Voor u, als lid van Senioren Belangen, krijgt u €. 2,50 p.p. korting op een 3 gangen à la carte menu in
Brasserie 1885
Kaasschieter Brillen & Hoortoestellen, Dorpsstraat 258, Scherpenzeel
Op vertoon van uw ledenpas Senioren Belangen de onderstaande aanbiedingen:
- Gratis oogmeting, complete reservebril va. €. 79,00, complete reservebril/
- Zonnebril va. €. 269,00, enkelvoudige zonnebril op sterkte t.w.v. €. 129,00.
Kluswijs van Elst, Holleweg 12, Scherpenzeel
Leden van Senioren Belangen krijgen op vertoon van de ledenpas 20% korting op alle eigen merk
verven. Die 20% korting kan ook worden doorgespaard met de z.g.n. Kluswijs Kluspas.
Middelkoop Hergebruik Zorghulpmiddelen, Oosteinde 114, Scherpenzeel
Mobiliteit en zelfredzaamheid is steeds belangrijker geworden in de zorg. Wij willen hier een zinvolle
bijdrage in leveren door gebruikte zorghulpmiddelen, na deze eerst grondig geïnspecteerd, gereinigd
en indien nodig gerepareerd of van nieuwe onderdelen voorzien, opnieuw in omloop te brengen.
Openingstijden: woensdag-, donderdag-, vrijdagmiddag van 13.00 -17.30, zaterdag van 09.00 - 13.00
uur of na afspraak 06-10930916
Natuurlijk Bloemen, Stationsweg-West 1, Woudenberg (tegenover het Cultuurhuis)
Op vertoon van uw ledenpas krijgt u 10% korting op alle aankopen In en om de winkel.
Natuurlijk Bloemen is specialist in het opmaken van een diversiteit aan boeketten voor ieder
denkbare gelegenheid. U kunt er ook terecht voor het versturen van bloemen via Eurofleur.
Nicol Mode, Marktstraat 2, Scherpenzeel
Op vertoon van uw ledenpas krijgt u 10% korting met uitzondering van afgeprijsde artikelen en
akties.
Primera Van Walsem, Dorpsstraat 245, Scherpenzeel
Op vertoon van de ledenpas van Senioren Belangen krijgt u 20% korting op de wenskaarten.
L.Pul Fietsen, Voorstraat 29 , Woudenberg
Op vooraf vertoon van uw ledenpas van Senioren Belangen krijgt u 10% voordeel op alle aankopen
en bestellingen. De korting geldt dus niet achteraf en de korting wordt niet gegeven op lopende
aanbiedingen of acties, dus geen korting op korting.
Deze aanbieding geldt ook voor het assortiment elektrische fietsen!
Paul van Rossum Adviesburau voor senioren.
U krijgt op vertoon van uw ledenpas 10% korting op het uurtarief. Contact via tel.: 06 5532 7134

Sport- en Dierenshop, Dorpsstraat 47, Woudenberg.
Op vertoon van uw pasje een korting van 10% op alle sport-badkleding
Tessa’s Dierenspeciaalzaak, Dorpsstraat 151, Scherpenzeel
Korting van 10% op het gehele assortiment met uitzondering van JARCO voeding, medicijnen en
lopende aanbiedingen.
Tweewielercentrum Jac. den Boer, Dorpsstraat 213-215, Scherpenzeel.
Bij aanschaf van een nieuwe fiets of e-bike een fietstas van € 50,00 cadeau of een gratis
onderhoudsbeurt van €. 50,00
Tweewielerspecialist Joop van Voorthuizen, Molenstraat 15, Renswoude
Op vertoon van uw ledenpas bij aankoop van nieuwe fiets een fietstas cadeau van € 50,00 of een
gratis onderhoudsbeurt voor de fiets.

Opmerking:
Alle aanbiedingen alleen op vooraf vertoon van de ledenpas van Senioren Belangen.
U kunt dus niet achteraf rechten doen gelden.
Voor details en voorwaarden van de aangegeven aanbiedingen kijk op onze website bij
https://www.seniorenbelangen.net/ledenvoordeel of bel voor informatie met een van onze
bestuursleden.

