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vrijdag, 26 maart 2010 13:36

Het Infocentrum is tijdens de Carnaval gesloten van 27 februari t/m 11 maart, tijdens de Pasen
van 17 april t/m 29 april en tijdens de Hemelvaart en Pinksteren van 29 mei t/m 14 juni 2019

en de gehele maand Augustus.

De volledige kortingslijst vindt u op onderstaande bijlage consumentenlijst.

Medicinal Fitness Centre bij Van der Valk in Heerlen: 20% korting, uitgezonderd zwemmen.

Interpolis: stopt met ingang van de volgende premieprolongatie met het verlenen van
collectiviteitskorting.

VPCB-aktie van Autorijschool Huisman in Berg aan de Maas, zie onderstaande bijlage.

Nieuw: Alle Anytime Fitness vestigingen in Limburg: Maastricht, Bunde, Beek, Stein, Sittard,
Maasbracht, Heythuysen, Herkenbosch en Weert. Aanmelden voor Fitness met VPCB-korting
via
www.fitmetkorting.nl/vpcb

Magentashop, zie onderstaande bijlage.

NieCorporate-Beauty, zie onderstaande bijlage.

Plopsaland de Panne, Coo, Hasselt en Coevorden, kortingskaartjes via www.plopsa.nl
met inlogcode mayaland355
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Voor Plopsaland Hasselt zijn ook kaartjes op ons Info-Centrum verkrijgbaar met €5,korting per kaartje.

Van der Valk Sport-Center, Urmond, onbeperkt sporten voor €22,- p.m. (korting ca. 20%),
inschrijfgeld + pasje eenmalig € 35,-, eerste abonnement voor 1 jaar, vervolgens per
maand opzegbaar.

Nieuw: Fitness- en wellness voordeel via BenVitaal. (zie onderstaand attechment)

Snowworld kortingsregeling t/m 30 Sept. 2019:

10% korting op de Snowworld 12 maandenkaart.

€ 5,- korting op een reguliere skipas.

€5,- korting op een entreeticket Klimpark & 5 ritten Alpine Coaster.

Toegangskaartjes zijn te verkrijgen via de link: https://snowworld.avayo.nl/promo/a5858b7ce2b
c7524

De uitgeprinte tickets zijn alleen geldig in combinatie met uw lidmaatschapsbewijs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaartjes voor het Gaia-Park Kerkrade met € 6,00 korting p.p. (zie link op de consumentenlijst)

2/3

CONSUMENTENLIJST

vrijdag, 26 maart 2010 13:36

Mergelrijk, Valkenburg. €1,- korting op vertoon van het lidmaatschapsbewijs, inclusief een
gratis mini-workshop, speurtocht en fossielen zoeken voor kinderen. Zie bijlage

EyeWitness oorlogsmuseum in Beek, Maastrichterlaan 45, 10% korting.

Cycle Center Valkenburg, De Valkenberg 8-B , 15% korting op de aankoop van een Giant fiets,
uitgezonderd aanbiedingen en 10% korting op fietsverhuur.

La Doce fietsverhuur, Sint Gerardusweg 40 in Maastricht, 10% korting.

Zwemparadijs Mosaqua in Gulpen, € 2,20 korting op zwemkaartjes, kortingskaartjes uitsluitend
via ons Info-Centrum.

Wok Bonsai, Oude Veemarkt 1, 6411 JW Heerlen, tel. 045-5716300 , www.wokbonsai.nl

10% korting op de gehele rekening of bij 4 personen een gratis parkeerkaart voor 3 uur bij
Q-Park. ( uitgezonderd feestdagen)

10% korting bij Slaapkamer en Beddenspeciaalzaak Suzanne's Literie, Annastraat 16, Geleen.
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