
20% korting op 1 artikel naar keuze

alleen geldig in filiaal Zuiderhout Oosterhout

25% korting op een geur naar keuze

vanaf 50 ml & niet in combinatie met andere acties

Loempia menu inclusief drankje € 8,50 

normale prijs is € 9,70

Bij inlevering van deze bon een 

Kapsalon + frisdrank voor € 8,- Altijd voordelig worstenbroodjes 

10 kg duo krok honden of kattenbrok 

van € 16,99 voor € 8,99

Bij aanschaf van een Gall&Gall klantenkaart
ontvangt u het hele jaar door 10% korting

op wijn, mousserende wijn en whisky.
Een Gall&Gall kaart kost € 10,- per jaar

20% korting op vismix

(van €18,50 voor €15,- op vertoon van deze bon) 10% korting op knippen

Bandenactie Binnen en Buitenband CST 

nu van € 29,90 VOOR € 22,50

Actie geldig van 1 mei t/m 30 mei.

GRATIS vergroting t.w.v. € 1,25

bij het maken van pasfoto's

1 Gewone koffie +

1 gebakje naar keuze

Bij elke ingeleverde bon maakt 
u kans op 1 van de 3 prachtige
seizoensboeketten.

85% korting op een telefoonoplaadkabel 
(USB) voor Apple of Android of een TV HDMI kabel 1,5 

meter. (normaal € 9,99 bij inlevering van

deze bon slechts € 1,49)

Deze bon is € 10,- waard!
In te leveren bij aankoop van een 

lange broek naar keuze.

Een Indonesische Rames maaltijd 

inclusief een drankje voor € 9,-

Bij inlevering van deze bon: 1 gratis les bootcamp, 
fysiofitness. of een gratis gymles voor kinderen

(4-12 jaar) met een beperking (t.w.v. € 9,-)

cafetaria
DE VONDEL

10 voor € 11,50

5 voor € 6,50

1 voor € 1,55

Vanaf 3 mei zijn wij open met onze gloednieuwe winkel! 

Kom gezellig langs om onze heerlijke delicatessen te 

proeven! Van 14 t/m 19 mei gaan we de opening vieren! 

We zien u bij Bourgondisch op Zuid!

Albert Heijn brabantse eierkoeken

4 stuks, van € 1,59 voor € 0,99

4 appelflappen

Voor maar € 1,-

www.winkelcentrumzuiderhout.com WinkelcentrumZuiderhout enkel geldig in de maand mei 

Mei
uitknipacties


