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Hello, good buy!
Maak kennis met bedrijven in de buurt!
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www.moncherique.nl/hgb

€5,- korting
bij een bestelling vanaf €30,-

Alleen geldig bij afhalen

€3,50 korting 
bij besteding van minimaal €15,- 
_ _ _ _ _ _

Bloemen in Huis Waterwijk

Geen wachtlijst 
en inschrijfkosten
bij kinderopvang de Gompy’s
_ _ _ _ _ _

www.kdvdegompys.nl

Op alle hoofdgerechten 

20% korting 

in ons restaurant en bij afhalen
excl. drankje

Gratis drukwerk 
van 1.000 A5 flyers 
bij ontwerp van een dubbelzijdige flyer
_ _ _ _ _ _

Mon Cherique ontwerpbureau

www.reclamebureau-almere.nl

Gratis
wassen
op 24 feb. en 5 mrt.

z.o.z. voor de voorwaarden

Eenmalig

15% korting 

op uw behandeling
bij dames en heren kapsalon Capelli
_ _ _ _ _ _

Behandeling alleen op afspraak

25 min. zonnen 
onder de zonnebank 

voor €5,- 
Bel ons voor een afspraak (036-5376814)  
of kom langs (reservering niet verplicht)  

Gratis parkeren voor de deur

€20,- 
waardebon
 Geldig voor afslanken en/of  

cellulite behandelingen
_ _ _ _ _ _
Gezond en verantwoord afslanken? 088 777 28 00

Duomassage
van €32,50 voor €25,- p.p.

30 min. rug/nek/schoudermassage
30 min. rugpakking (kokos, klei of chocolade)

I.v.m. ons 5-jarig bestaan:

een gratis Tui-na
Energie behandeling 
bij een acupunctuur behandeling
_ _ _ _ _ _

www.almereacupunctuur.nl

Indiaas restaurant

036 52 303 34

Vormgeving en drukwerk

500 visitekaartjes 
voor €95,- excl. BTW

www.moncherique.nl



Hello, good buy!

De actie is geldig t/m 29 februari 2016 met  
vermelding van deze coupon. Het ontwerp is voor 
de voor- en achterkant van een visitekaartje op het 
formaat 85x55mm. Het drukwerk van  
500 stuks is op 300 grams papier. De prijs is  
exclusief btw. Ook voor alle soorten vormgeving!

Poseidonsingel 34, Almere Poort, 06 27 55 28 80
info@moncherique.nl, www.moncherique.nl 
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Hello, good buy!

De actie is geldig t/m 31 maart 2016 tegen 
inlevering van deze coupon. Maximaal 1 coupon 
per klant. De waardebon is te gebruiken voor 
afslanken en/of cellulite behandeling. Boeken kan 
online via www.easyclinics.nl of telefonisch op het 
nummer 088 777 28 00. 

Juan Grisstraat 40, Almere, 088 777 28 80
info@easyclinics.nl, www.easyclinics.nl


Hello, good buy!

De actie is geldig t/m 31 maart 2016 tegen 
inlevering van deze coupon. Max. 1 coupon per 
klant. Geldig in Almere en Lelystad.  
Alleen mogelijk op afspraak. Kijk op de website 
www.4bodyenmind.nl voor meer informatie.

Markerkant 10-04 B, 1316 AC Almere  
Kempenaar 03-13, 8242 BD Lelystad
info@4bodyenmind.nl, 06 52 57 37 36

Hello, good buy! Hello, good buy!

De actie is geldig t/m 30 april 2016 tegen 
inlevering van deze coupon. Max. 1 coupon per 
klant. Alle behandelingen worden – afhankelijk
van uw polis – (gedeeltelijk) vergoed door de 
zorgverzekeraar. Goed tegen spierpijn, 
vastzittende spieren en stress. Alleen op afspraak. 

Daan Hoeksemastraat 59, Almere, 
06 34 36 15 67, www.almereacupunctuur.nl

Hello, good buy!

Hello, good buy!

De actie is geldig t/m 31 maart 2016 met  
vermelding van deze coupon. Gratis drukwerk 
van 1.000 flyers bij afname van een dubbelzijdig 
flyer ontwerp. Dit dubbelzijdige ontwerp kost 
€175,- exclusief btw. Drukwerk is op 135 grams 
papier. www.reclamebureau-almere.nl

Poseidonsingel 34, Almere Poort, 06 27 55 28 80
info@moncherique.nl, www.moncherique.nl

De actie is geldig t/m 31 maart 2016 tegen  
inlevering van deze coupon. Maximaal 1 coupon 
per klant. Deze actie is geldig op maandag, woens-
dag en donderdag bij afhalen en in ons restaurant. 
Niet geldig tijdens de feestdagen. Wilt u authentiek 
Indiaas eten, dan bent u bij ons op het juiste adres.  
 
Evenaar 171, Almere Buiten, 036 52 454 47
tajalmere@gmail.com, www.tajalmere.nl

Hello, good buy!



Hello, good buy!

De actie is geldig t/m 1 juli 2016 tegen inlevering 
van deze coupon. Maximaal 1 coupon per klant 
en niet geldig in combinatie met andere 
kortingsacties. Actie is alleen geldig bij afhalen. 
Voor heerlijk Surinaams- Javaans eten bent u bij 
ons aan het juiste adres. 

Markerkant 1203-08 Almere, 1314 AJ Almere 
www.warunginaya.nl, 036 73 700 23

Hello, good buy!

De actie is geldig t/m 31 maart 2016 tegen 
inlevering van deze coupon. Maximaal 1 coupon 
per klant. Niet geldig i.c.m. lopende  
kortingen/acties. Nu ook voor u als particulier. 
Ook voor bloem-planten, decoraties en  
woondecoratie.

IJsselmeerweg 75, Almere, 036 53 474 82
info@bloemeninhuis.nl, www.bloemeninhuis.nl

De actie is geldig t/m 31 maart 2016 tegen 
inlevering van deze coupon. Max. 1 coupon  
per klant. Uitsluitend voor nieuwe klanten.  

Kwaliteit kost tijd, wij nemen de tijd voor  
onze klanten.  
Dames en heren kapsalon op afspraak.  
Rumbastraat 63, Almere, 036 52 303 34
www.kapsalon-capelli.com

Hello, good buy!

Hello, good buy!

Ons kinderdagverblijf is een kleinschalige 
flexibele dagopvang voor kinderen van 6 weken 
tot 4 jaar. Wij hebben 1 groep van maximaal 5 
kinderen per dag.
Onze Buitenschoolse opvang is een kleinschalige 
flexibele opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.
 
Danslaan 72, Almere, www.kdvdegompys.nl 
info@kinderopvangdegompys.nl, 06 22 39 98 86

De actie is geldig op ondergenoemde data en 
adressen tegen inlevering van deze coupon. 
Op wo. 24 februari ontvangt u van 11.00 uur t/m 
19.00 uur 3 was munten bij vestiging Katernstraat 
41. Op za. 5 maart ontvangt u van 10.00 uur t/m 
17.00 uur 3 wasmunten bij vestiging  
Vlaardingenstraat 6. Max. 1 coupon per klant.

BOB Autowas, www.bobautowas.nl

De actie is geldig t/m 31 maart 2016 tegen 
inlevering van deze coupon. Een sterkere  
zonnebank? 25 min. snelbruiner (bijbetaling  
€2,-), 25 min. multipower (€2,50) of 25 min. 
superplus (€3,-). Profizon: al 22 jaar, voor de 
laagste prijs, de beste kwaliteit zonnebank.

Cinemadreef 166, Almere, Filmwijk 
www.profizon.nl, 036 53 768 14

Hello, good buy!

Voorwaarden
Druk- en zetfouten voorbehouden. Download de flyer op www.moncherique.nl/hgb

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte: www.facebook.com/hgbAlmere

Hello, good buy!

Indiaas restaurant

036 52 303 34


