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Op alle artikelen

-12,5%*
Op lopende aanbiedingen  
op moment van aankoop  
2% extra productkorting

ERA. STERK DOOR SERVICE

WOONWENS?

Oranjesingel 21, Nijmegen
024-3606900   beaufortmakelaars.nl

Scan de QR code 
en vraag een gratis 
waardebepaling aan. 
U kunt uiteraard ook 
bellen of mailen.

Zie pagina 19
voor het 

Radboud-voorkeursarrangement.
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H o e  w e r k e n  d e  k o r t i n g e n ?
Als lid van PV Radboud profiteer je standaard van kortingen op aankopen bij meer dan 
100 aangesloten leveranciers. Bovendien kun je regelmatig profiteren van extra acties 
en speciale aanbiedingen. 
Zorg dus dat je altijd je kortingspasje bij de hand hebt om optimaal gebruik te kunnen 
maken van alle acties en kortingen. 

Leveranciers die korting bieden 
De gegevens van de leveranciers die korting bieden vind je in deze leveranciersgids. 
Het meest actuele overzicht van de gids vind je op www.pvradboud.nl onder 
LEVERANCIERSKORTINGEN.

Extra kortingen 
Regelmatig bieden PV Leveranciers extra korting of speciale acties aan. Deze vind je 
terug op www.pvradboud.nl onder Nieuws en actuele leverancierskortingen. Daarnaast 
ontvang je als lid van PV Radboud deze informatie maandelijks via een digitale 
nieuwsbrief.

Voorwaarden
Wanneer je een aankoop doet bij één van de aangesloten leveranciers houdt er dan 
rekening mee dat: 
 •  De vermelde kortingen niet gelden voor speciale aanbiedingen en afgeprijsde 

artikelen, tenzij dit expliciet vermeld staat; 
 • Je altijd je kortingspasje moet kunnen tonen; 
 •  Bij het vragen om de rekening of het opmaken van een offerte dien je het pasje 

vooraf te laten zien; 
 • De leverancier kan vragen om je te legitimeren.

Geen korting meer missen? Installeer de app!
Je kunt alle leveranciers ook terugvinden in de app: “Korting PV Radboud”. Deze app 
kun je kosteloos downloaden via de appstore voor IOS of de Google playstore. Je 
vindt alle leveranciers op alfabetische volgorde en per branche. Vanuit de app kun je 
rechtstreeks bellen en mailen met de leveranciers. Door een link met Google Maps kun 
je daarnaast snel en eenvoudig de leveranciers bij jou in de buurt vinden.

Adresgegevens PV Radboud
Bezoekadres René Descartesdreef 21, 6525 GL  NIJMEGEN
Postadres Postbus 9101, 6500 HB  NIJMEGEN
E-mail  info@pvradboud.nl

R e l a t i e b e h e e r d e r s

Aangesloten instellingen:

 

De contacten met leveranciers worden onderhouden door relatiebeheerders. In de 
leverancierslijst staat bij elke leverancier de naam en de contactgegevens van de 
betreffende relatiebeheerder vermeld. 
Heb je klachten of opmerkingen over de dienstverlening van een bepaalde leverancier? 
Neem dan contact op met de betreffende relatiebeheerder. 

De volgende mensen zijn relatiebeheerder voor de leveranciers in deze lijst:

Antoon Voeten voete038@planet.nl 
Frans Wilbers pv.frans@outlook.com
Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl
Marian Peters thiels-peters@hotmail.com
Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

info@pvradboud.nl

S a m e n w e r k i n g
PV Radboud werkt samen met het ROC Nijmegen, @voCampus en Kalorama. Door deze 
samenwerking is het bereik van het aantal mensen groter, wat een positieve invloed 
op de hoogte van de korting heeft. Leden van samenwerkende instellingen profiteren 
alleen van de leverancierskortingen, zij nemen geen deel aan de activiteiten die PV 
Radboud organiseert. 

Heb je interesse om ook relatiebeheerder te worden? Stuur dan een berichtje naar 
info@pvradboud.nl

Hedwig Roeling
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Over PV Radboud

PV Radboud is de personeelsvereniging voor alle huidige en gepensioneerde medewerkers 
van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Ook partners van leden zijn van harte 
welkom als lid. Vrijwilligers maken de activiteiten van PV Radboud mogelijk. Ze zetten 
zich met veel enthousiasme in voor collega’s, oud-collega’s en voor de campus als geheel. 
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger actief te worden bij PV Radboud? Stuur dan een mailtje 
naar info@pvradboud.nl.

Cultuur
Het hele jaar door organiseren wij leeskringen en muzikale activiteiten. Maar je 
bent ook van harte welkom bij een van onze literaire avonden of onze fotoclub Flash. 
Daarnaast werken we samen met culturele organisaties zoals de Stadsschouwburg en 
Filmtheater LUX om onze leden een interessant podiumaanbod te kunnen bieden.

Cursussen en workshops
Wil je leren mediteren, heb je zin om te tekenen of schilderen of wil je graag zingen? 
Dan zit je goed bij PV Radboud. Door het jaar heen kun je deelnemen aan een breed 
aanbod cursussen en workshops, waarbij je onder begeleiding van professionele 
docenten aan de slag gaat. Kies de cursus of workshop die jou aanspreekt en schrijf je 
samen in met collega’s!

Sporten
PV Radboud biedt jou als lid graag de mogelijkheid om te sporten naast je 
werkzaamheden. We hebben niet alleen een zeilvereniging met vier open zeilboten, 
maar je kunt ook bij ons terecht voor tennis, tafeltennis, badminton, biljarten, 
zaalvoetbal, hardlopen en hockey. Daarnaast kun je je ook inschrijven voor bijv. 
conditietraining en bedrijfshockey.

Leverancierskortingen
Op vertoon van je PV Lidmaatschapspas krijg je standaard bij meer dan 100 leveranciers 
in de regio Nijmegen en online interessante kortingen op producten en diensten. Via 
deze leveranciersgids, onze website, onze nieuwsbrief en onze handige app weet je 
precies bij wie je welke korting krijgt. 

Radboud Senioren
Onder de vlag Radboud Senioren organiseren we bijeenkomsten en culturele, sportieve 
en ontspannende activiteiten voor gepensioneerde medewerkers en hun partners. Zo 
bieden we gepensioneerden de mogelijkheid om contact te houden met elkaar en de 
Radboud gemeenschap. 

Evenementen
Elk jaar organiseren we een groot Sinterklaasfeest voor de kinderen en kleinkinderen 
van PV-leden. Door het jaar heen organiseren we concerten voor en door medewerkers, 
pubquizzen, rondleidingen op de campus, fietstochten, wandelingen en (dag)uitstapjes.

Benieuwd wat we nog meer te bieden hebben? Kijk dan op www.pvradboud.nl
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I n h o u d s o p g a v e

Hoe werken de kortingen   4

Informatie over de PV Radboud  6

A
Audio, TV en huishoudelijke apparatuur  

Doorman audio - televisie - huishoudelijke apparaten NIJMEGEN 29

Electroworld Eltink  BEMMEL 31

Grootaarts NIJMEGEN 36

Hifi Center Video WIJCHEN 40

Personeelsvoordeelwinkel  61

Auto en huurauto  
ANAC Tanken B.V. NIJMEGEN 16

Autoservice Kuijpers NIJMEGEN 17

Kees van Gent Banden - Wielen WIJCHEN 49

Nova Verkeersopleidingen NIJMEGEN 58

Profile Car & Tyreservice Heyendaal NIJMEGEN 64

Taxi Sanders  NIJMEGEN 75

C
Cultuur en musea  
Beleef Klassiek ELBURG       17

LUX NIJMEGEN 52

Cursussen, workshops en coaching  
Bloemisterij Bloemenveld XL NIJMEGEN 20

Haken en zo Workshops GRAVE 37

Happy Miel NIJMEGEN 37

Marian De Munk Voedingsadvies en coaching NIJMEGEN 53

Wordpress Cursus NIJMEGEN 84

D
Doe het zelf 
De Vree kleur in wonen HEUMEN 26

Gamma NIJMEGEN 34

Haagen B.V., A. van, Glashandel en Glasslijperij BENEDEN-LEEUWEN 36

Hormes Bouwmaterialen WIJCHEN 44

Pro Art NIJMEGEN 62

Wanco Doe het Zelf NIJMEGEN 82

E
Eetcafé 
Proeflokaal Beij Ons NIJMEGEN 63

F
Fietsen en bromfietsen  
Cornelissen Tweewielers, Theo MOLENHOEK LB 25

Fietskelder Oost NIJMEGEN 33

Huisman Tweewielers, Jos NIJMEGEN 45

Bike Totaal Jos van Hees NIJMEGEN 20

Sanders Tweewielers GROESBEEK 69

Scheepers Bike Totaal NIJMEGEN 70

Zoevers Elektrische Scooters en Fietsen LENT 84
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G
Gezondheid 
CaDeClin NIJMEGEN 24

Marian De Munk Voedingsadvies en coaching NIJMEGEN 53

Phum Jai gezondheidsmassage voor vrouwen NIJMEGEN 61

H
Hypotheek en financiële diensten 
Beaufort Makelaars NIJMEGEN 19

Heilbron WIJCHEN 40

Hypotheek Visie Nijmegen NIJMEGEN 46

Nimma Hypotheken NIJMEGEN 57

I
ICT  
Daans Magazijn ELST 25

Grootaarts NIJMEGEN 36

HP  Online  45

WordPress cursus NIJMEGEN 84

K
Kantoor, boekhandel en drukwerk  
Dekker v.d. Vegt boekverkopers NIJMEGEN 28

DressMe B.V.    NIJMEGEN  30

Gaertner Ergonomische Meubelen      NIJMEGEN  34

Kantoorboekhandel Jacobs NIJMEGEN 49

Luxor drukken & printen NIJMEGEN 52

Kleding en schoeisel  
André Ruijs Lederwaren NIJMEGEN 16

DressMe B.V. NIJMEGEN 30

Hilckmann Mode NIJMEGEN 41

Suitable NIJMEGEN 73

Kunst, Antiek, Sieraden en Juweliers  
Gerritsen, Marian NIJMEGEN 35

Pro Art NIJMEGEN 62

L
Levensmiddelen  
Echte bakker Koenen/Sint Anna molen NIJMEGEN 30

Multi-Vlaai NIJMEGEN 54

The Fresh Factory NIJMEGEN 74

M
Makelaardij, taxatie en notariaat 
Beaufort Makelaars NIJMEGEN 19

Kolmeijer Makelaars Nijmegen NIJMEGEN 50

O  
Opticien  
Harting Oogmode & Oogzorg NIJMEGEN 38

Hoose Optiek MALDEN 44
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R
Recreatie en reizen    

Buro Scanbrit  AMSTERDAM ZUIDOOST 22

Personeelsvoordeelwinkel  61

Toonen reizen NIJMEGEN/MALDEN 75

Restaurant  
Café St Anneke B.V. NIJMEGEN 24

Mister Panda NIJMEGEN 53

Pannekoekenbakker Plasmolen, De PLASMOLEN 58

Pannekoekenbakker Slijk Ewijk, De SLIJK-EWIJK 59

Pannenkoekhuis Olleke Bolleke WIJCHEN 59

Restaurant De 4 Heeren NIJMEGEN 65

Restaurant Ivory en Bistro Bar Ivory NIJMEGEN 65

Valdin Restaurant Zalencentrum NIJMEGEN 80

S
Sanitair, cv, water en energie  
Vakhandel Janssen NIJMEGEN 78

Sport, fitness en sauna  
PK Runningshop DODEWAARD 62

Runnersworld Nijmegen NIJMEGEN 67

T
Tuinen, planten en bloemen en dieren  
Bloemisterij Bloemenveld XL NIJMEGEN 20

Dierspecialist Raymann NIJMEGEN 29

Elusie tuinontwerp NIJMEGEN 31

Jansen Sierbestrating  WIJCHEN 48

Tuinwereld Malden MALDEN 77

U
Uiterlijke verzorging
CaDeClin NIJMEGEN 24

Salon Guichard NIJMEGEN 67  
V
Verzekeringen 
Heilbron WIJCHEN  40

Verhuizingen  
Euromovers Nederland BV VLAARDINGEN 33

UTS Verkroost Verhuizingen b.v. NIJMEGEN 77

Verhuizen zonder zorgen NIJMEGEN 80

Verhuur + Vergaderruimte 
Echte bakker Koenen/Sint Anna molen NIJMEGEN 30

Villa Klein Heumen NIJMEGEN 81

Villa Oud Heyendael NIJMEGEN 79



14 15

W
Woninginrichting en meubels  
Budget Home Store XXL Nijmegen NIJMEGEN 22

DejaVu NIJMEGEN 28

De Vree kleur in wonen HEUMEN 26

Gaertner Ergonomische Meubelen  NIJMEGEN 34

Gerritsen, Marian NIJMEGEN 35

Hofmans AT HOME CUIJK 41

Hulst B.V., Wim van BEUNINGEN GLD 46

Jacobs Thuis & Interieur MALDEN 47

Küchen Design Kleve KLEVE 50

Nachtrust BEUNINGEN GLD 56

Slaapsfeer BEERS NB 72

WEBO Verlichting BV BEUNINGEN GLD 83

Wanco Parket NIJMEGEN 82

Z
Zonwering, serres en kunststof kozijnen  
Albo MILSBEEK 15

Bazuin Zonwering HEILIG LANDSTICHTING 18

Danny Zonwering en Rolluiken BEUNINGEN GLD 26

Holland gaat duurzaam WIJCHEN 43

Hulst B.V., Wim van BEUNINGEN GLD 46

Jacobs Thuis en Interieur MALDEN 47

A l b o
Rijksweg 12, 6596AB  MILSBEEK 0485-516232 
info@albomilsbeek.nl www.albomilsbeek.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

Albo is opgericht in de jaren 60 door familie van der Valk en is het echt familiebedrijf. 
Wij fabriceren 90% van alle producten zelf en deze producten worden door onze eigen 
montageploegen gemonteerd. Producten: aluminium ramen, deuren, serres, veranda’s, 
zonwering, rolluiken, roldeuren, horren, raamdecoratie (o.a. jaloezie, rolgordijn en plissé) 
windschermen, en stalen kozijnen. Bij Albo streven wij naar perfectie, wij schenken zeer 
veel aandacht aan de volgende zaken: afspraak = afspraak – bijna alles in eigen beheer – 1e 
klas onderdelen – snelle vakkundige service. Wij leveren zowel aan particuliere klanten als 
aan zakelijke klanten en zijn trots op dat we veel van onze klanten steeds weer terug zien. 
Op onze website vindt u veel informatie over onze producten en diensten. Mocht u verder 
nog informatie willen, wij hebben een zeer uitgebreide showroom, deze is 6 dagen per week 
geopend, u bent van harte welkom met of zonder afspraak. Wanneer u liever de mogelijkheden 
voor uw pand ter plaatse met een specialist wilt bespreken is dat ook geen enkel probleem. Wij 
hopen u binnenkort van dienst te kunnen zijn.

KORTING

Op producten ALBO 10%
Producten Brustor, Budendorff en Luxaflex 5%
Geen korting op herstelwerkzaamheden
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A n d r é  R u i j s  L e d e r w a r e n
Passage Molenpoort 36 a, 6511 HW  NIJMEGEN 024-3240102 
andre.ruijs@gmail.com www.RuijsLederwaren.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

André Ruijs Lederwaren is al meer dan 50 jaar een begrip in Nijmegen. Begonnen in de 
Burchtstraat 55 en in 1985 verhuisd naar de Molenpoortpassage. En daar zitten we nu nog, in 
de in 2001 gerenoveerde passage. In onze winkel proberen we een breed assortiment tassen 
en klein lederwaren aan te bieden, en we denken dat we daarin aardig geslaagd zijn. 

We hebben geprobeerd een laagdrempelige winkel te creëren. Een winkel, waar je gemakkelijk 
binnenloopt en op je gemak kunt rondneuzen. Maar natuurlijk ook waar u op deskundige wijze 
geholpen kunt worden als u dat wilt. 

In onze winkel vindt u merken als Samsonite, The Chesterfield Brand, Saccoo, BerBa, MicMac 
bags, Beagles, Greenbelts broekriemen, Mutsaers, Castelijn&Beerens, H.J. de Rooy, Eastpak, 
Herschel, Reisenthel, Knirps, Roeckl handschoenen, Secrid, Ruitertassen.

KORTING

Op het gehele assortiment      10%     
Geen betaling met VVV bonnen en CreditCard mogelijk.
Er wordt geen korting verleend op de reeds afgeprijsde artikelen.

A N A C  T a n k e n  B . V .
Energieweg 100, 6541 CZ  NIJMEGEN 024-3715226 
sales@anaccarwash.com www.ANACcarwash.com
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Welke Nijmegenaar kent ANAC nou niet?! Ooit begonnen als boerenfamiliebedrijf in zaad- 
en meelhandel, inmiddels uitgegroeid tot een grote speler in Carwash, Tanken, Bakery en 
Selfstorage. Auto’s wassen is de core-business van ANAC. Er wordt gebruik gemaakt van 
textielborstels, natuurvriendelijke producten en zo’n 85 % van het water wordt gerecycled. 
Veilig voor auto en milieu! Wil je ook een schone binnenkant? Geen probleem bij ANAC! 
Op de interieurbaan wordt de binnenkant van je auto in slechts 12 minuten schoongemaakt. 
In de tussentijd geniet jij van een drankje. Niet voor niets is ANAC Carwash ‘’A great place 
to shine!’’ Vraag een ANAC-card aan middels een aanvraag/machtigingsformulier via sales@
ANACcarwash.com. Vermeld hierbij dat het gaat om een pas voor PV Radboud. Je rekent 
bij ANAC Tankstation of bij ANAC Carwash af met de ANAC-card. Iedere 2 weken wordt het 
verschuldigde bedrag geïncasseerd van jouw bankrekening. Hiervan ontvang je per e-mail een 
factuur.

KORTING

ANAC Tankstation: met jouw ANAC-card krijg je per liter brandstof € 0,025 korting op de 
pompprijs. ANAC Carwash: als je betaalt met de ANAC-card, betaal je altijd het Waspas 
tarief. Vraag bij ANAC naar de voorwaarden.

B e l e e f  K l a s s i e k
 0525-684819 
Susanne@beleefklassiek.nl www.beleefklassiek.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Antoon Voeten voete038@planet.nl

The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands brengt wervelende uitvoeringen met de mooiste 
stemmen uit de barokwereld en een internationaal orkest dat authentieke instrumenten 
bespeelt. Zeer regelmatig treedt het bekende gezelschap op in de Stevenskerk in Nijmegen 
en de Eusebiuskerk in Arnhem maar ook Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Via 
PV-Radboud wordt u een exclusieve korting geboden op uitvoeringen in deze plaatsen maar 
ook kunt u kiezen voor alle andere concertlocaties in Nederland. Beleef een uitvoering van 
Messiah van G.F. Handel, Matthäus Passion van Bach, Requiem van Mozart. Met de actiecode 
ZX77 heeft u altijd 50% voordeel op de concerten. Let goed op de nieuwsbrief met daarin extra 
voordeel. Zo beleeft u de mooiste eeuwenoude composities die intens, krachtig, ontroerend, 
meeslepend en hartverwarmend zijn. 

KORTING

Op de volledige concertagenda van
www.beleefklassiek.nl met actiecode ZX77 50%

A u t o s e r v i c e  K u i j p e r s
Berg en Dalseweg 432, 6523 LP  NIJMEGEN 024-3733795 
info@autoservicekuijpers.nl www.autoservicekuijpers.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Autoservice Kuijpers, lid van de BOVAG, staat voor Betrouwbaarheid: voor ieder merk zoek ik, 
Theo Kuijpers, met u naar een goede oplossing, zodat u weer snel en tevreden de weg op kunt 
met uw auto. Autoservice Kuijpers staat voor Kwaliteit: de kwaliteit van mijn werkzaamheden 
wordt gewaarborgd door mijn meer dan 20 jaar werkervaring als monteur en chef werkplaats. 
Daarnaast ben ik APK keurmeester en houd ik mijn kennis actueel door middel van cursussen 
en bijscholing. 

Autoservice Kuijpers staat voor Service: Persoonlijke aandacht en een goed, maar bovenal, 
eerlijk advies. Daar draait het bij Autoservice Kuijpers om. Hierdoor is het mogelijk om 
persoonlijk bij u betrokken te zijn en te blijven. Wij hebben gratis een leenfiets. En een leenauto 
tegen een kleine betaling (bij een grote beurt gratis)

KORTING

Op onderhoud en de gehele reparatie  10%     
Op winterbanden / zomerbanden 10%
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B a z u i n  Z o n w e r i n g
Nijmeegsebaan 88 b, 
6564 CH  HEILIG LANDSTICHTING 024-3541413 
info@zonweringbazuin.nl www.zonweringbazuin.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: PV Radboud info@pvradboud.nl

Wij hebben ruime ervaring in het plaatsen van binnen- en buitenzonwering: rolluiken, 
jaloezieën, lamellen, zonneschermen, markiezen, screens, rolgordijnen, plissés, stalen 
rolpoorten, serrezonwering, terrasoverkappingen. Een solide ervaring en specialisatie in 
maatwerkoplossingen, reparaties, onderhoud en montages. Dealer van vele goede en bekende 
zonweringfabrikanten. Leverancier van plissés, duettes, silhouettes, houten jaloezieën, 
vouwgordijnen van de merken Luxaflex en Hansa. Van Velux vele dakraamproducten. 

We geven fabrieksgarantie op al onze zonweringen. Motoren van het merk SOMFY, met 
KEMA Keur, 5 jaar garantie, indien gewenst met draadloze bediening. Heel graag komen we 
op afspraak naar u toe om de vele mogelijkheden te bespreken. Levering en montage van 
zonwering, standaard of maatwerk. Kom eens langs of bel ons voor een vrijblijvende afspraak. 
E-mailen kan ook. Levering rechtstreeks vanaf fabriek (showroom op afspraak).

KORTING

Op alle Bazuin producten  10%

BAZUIN ZONWERING

(024) 354 14 13

Nijmeegsebaan 88B      6564 CH      Heilig Landstichting      info@zonweringbazuin.nl

Bel nu:
• Voor extra voordeel
• Showroom op afspraak

WWW.ZONWERINGBAZUIN.NL

Rolluiken, garage-rolluiken, stalen rolpoorten, zonneschermen, markiezen, screens, jaloezieën en lamellen

B e a u f o r t  M a k e l a a r s
Oranjesingel 21, 6511 NM  NIJMEGEN 024-3606900
info@beaufortmakelaars.nl www.beaufortmakelaars.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Beaufort Makelaars is aangesloten bij ERA, een samenwerkingsverband van kwaliteitsmake-
laars. ERA makelaars werken volgens een uitgekiend marketingsysteem. Beaufort ERA 
makelaars heeft een speciaal arrangement voor leden van PV Radboud.

ERA. Sterk door service.

AANBIEDING

Een huis kopen?    -     aankoopbegeleiding vast tarief € 2.500,00
Uw huis verkopen?  -    bij een verkoopopbrengst tot € 250.000,00 vast tarief € 2.500,00 *
                     -     bij een verkoopopbrengst tot € 300.000,00 vast tarief € 3.000,00 *
                                     -     bij een verkoopopbrengst boven € 300.000,00 vast tarief € 4.000,00 *
•   geen bijkomende kosten
•   op basis van NO CURE-NO PAY
Geïnteresseerd? Vraag een gratis waardebepaling aan. Stuur ons een mailtje:
umc@beaufortmakelaars.nl

 
 
 

 

Vraag vrijblijvend informatie over beschikbare ruimtes,  
mogelijkheden en kosten: info@pvradboud.nl 

Villa Oud-Heyendael
René Descartesdreef 21, 6525 GL  NIJMEGEN

T 024 - 361 71 86  -  E info@pvradboud.nl

V i l l a  O u d - H e y e n d a e l 



20 21

B l o e m i s t e r i j  B l o e m e n v e l d  X L
Fenikshof 5, 6541 RW  NIJMEGEN 024-7600540
info@bloemenveld.eu www.bloemenveld.eu
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Bloemisterij Bloemenveld is een klasse bloemist die met veel plezier, creativiteit en flair de 
mooiste boeketten bindt. Tevens gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk. In onze winkel vindt 
u een groot assortiment verse bloemen, arrangementen en planten. Wekelijks gaan wij diverse 
malen naar de veiling. Onze prijs/ kwaliteitsverhouding is hierdoor uitstekend. Bloemenveld 
is gevestigd vlakbij het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Als u voor 13.00 uur bij 
ons bestelt leveren wij voor 18.00 uur gratis uw bestelling bij het Radboudziekenhuis of 
de Universiteit af. Als afdeling kunt u ook op rekening bij ons kopen o.v.v. de kostenplaats. 
Bloemenveld is lid van Fleurop en kan derhalve overal nationaal en internationaal bezorgen.

KORTING

Op gehele assortiment  10%

AANBIEDING

Vaste klanten kunnen dmv ons klantenspaarkaart systeem nog eens 5% korting verdienen! 
Bestellingen van leden vanaf € 12,50 worden gratis op uw werkadres bezorgd door ons.

B i k e  T o t a a l  J o s  v a n  H e e s
Geert Grooteplein-Zuid 22, 6525 GA  NIJMEGEN 024-3619009
Nijmegen-radboud@josvanhees.nl www.josvanhees.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Bike Totaal Jos van Hees is een universeel tweewieler bedrijf met twee vestigingen. Een in 
Millingen aan de Rijn en een tweede vestiging in Nijmegen op het terrein van het Radboudumc. 
De fietsenstalling aan het Geert Grooteplein 22 onder de spoedeisende hulp. Hier repareren 
we de fiets in een dag. U brengt voordat u gaat werken de fiets en ’s middags is deze weer 
klaar: dus klaar terwijl u werkt!! In beide winkels hebben we een groot assortiment onderdelen, 
kleding en accessoires. Wij leveren diverse merken fietsen en hebben ook een ruime keus in de 
zogenoemde E-bikes. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Of fiets eens langs 
bij een van onze winkels. U bent van harte welkom!

KORTING

Fietsen, inclusief ons servicepakket ‘goud’ met o.a. 
haal- en brengservice.   5%  
Onderdelen, accessoires en kleding 10%

www.pvradboud.nl
info@pvradboud.nl
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B u d g e t  H o m e  S t o r e  X X L  N i j m e g e n
Woonboulevard Nijmegen, 
Wijchenseweg 150, NIJMEGEN 024-3444466
nijmegen@budgethomestore.nl www.budgethomestore.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl 

Op de Woonboulevard aan de Wijchenseweg in Nijmegen is Budget Home Store XXL 
gevestigd. Hier vind je een compleet aanbod op het gebied van wonen én slapen. En ‘budget’ 
in de naam zegt het al...wat jouw budget ook is, hier vind je altijd het perfecte interieur! Of 
je nu de laatste trends volgt, of juist houdt van een meer tijdloze inrichting, bij Budget Home 
Store XXL Nijmegen vind je altijd wat je zoekt.

KORTING

Ontvang op de gehele collectie van Budget Home 
Store XXL Nijmegen, Horst en Heerlen. 10%
De korting is uitsluitend geldig in deze winkels
en op vertoon van de lidmaatschapspas van 
PV Radboud Nijmegen.

Niet geldig in combinatie met andere acties en op weborders.

B u r o  S c a n b r i t
Hogehilweg 6, 1101 CC  AMSTERDAM ZUIDOOST 020-4621040
info@buroscanbrit.nl www.buroscanbrit.nl/radboud
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Buro Scanbrit is dé specialist voor vakanties naar Noordwest-Europa en Canada. Ga met zijn 
tweeën of met het hele gezin op reis naar één van onze mooie bestemmingen in Scandinavië, 
IJsland, Groot-Brittannië, Ierland en Canada. Kies voor een rondreis, een actieve Summer 
Adventure of stel zelf jouw reis op maat samen! Kies voor Buro Scanbrit voor persoonlijk 
advies, onze reisspecialisten kennen al onze bestemmingen uit eigen ervaring, en een goede 
prijs/ kwaliteitverhouding. Samen zorgen we ervoor dat u de vakantie van uw leven beleeft! 
Kijk op onze website voor ons volledige aanbod voor zowel zomer als winter of bekijk onze 
brochure(s) online). Zie voor meer informatie: www.buroscanbrit.nl/radboud of bel 020-
4621040. Boek met de speciale actiecode: Z-10028.

KORTING

Op de basissom van alle andere reizen   8%
Geen korting op extra’s, verplichte toeslagen/kosten
en op reeds gemaakte boekingen.   
Op boekingen van Hurtigruten, aanbiedingen en lezersreizen  geen korting
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C o r n e l i s s e n  T w e e w i e l e r s ,  T h e o
Prinsenweg 17, 6584 AZ  MOLENHOEK LB 024-3580659  
www.2wielerstheocornelissen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

Premium dealer van Gazelle voor het hele assortiment van Gazelle. Uitgebreide collectie 
elektrische fietsen van Gazelle, RIH, Qwic en “E-bike das original”. Op onze website onder de 
kop “nieuws” vindt u onze service pakketten die een extra korting geven bij de aankoop van 
een fiets. In onze winkel geven wij u graag een passend advies.

KORTING

Op onderdelen en accessoires  10%

C a D e C l i n
Vossenlaan 88, 6531 SP  NIJMEGEN 024-6792850 / 06-10525808
info@cadeclin.nl www.cadeclin.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Kom en ervaar de huidbehandelingen bij CaDeClin (Carona Derm Care Clinic), gespecia-
liseerd in de zorg van de huid. U kunt o.a. terecht voor acne, couperose, littekens, laser-
behandelingen met de nieuwste lasers (zoals ontharen, pigment, tatoeage verwijderen, 
schimmelnagelbehandeling, littekens en huidverbeterende laserbehandelingen), microderma-
brasie, microneedling, peelings, oedeem, pedicure en ook voor afslanken. Kijk op de website 
voor meer informatie. Like CaDeClin op www.facebook.com/cadeclin en blijf op de hoogte 
van het laatste nieuws. Er zijn behandelingen die door uw zorgverzekeraar worden vergoed, 
vraag dit na!

KORTING

Op huidbehandelingen 10% 
Op pedicure behandeling  10%

C a f é  S T  A n n e k e  B . V .
St. Annastraat 55, 6524 EG  NIJMEGEN 024-3236707, 06-55303338
pierre@stanneke.nl www.stanneke.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Antoon Voeten voete038@planet.nl

Ken jij Anneke al? Anneke is de beste vriendin van het Radboud. Je vindt haar aan de St 
Annastraat, precies tussen het Radboud en het centrum van de stad. 

Werknemers van het Radboud kunnen bij Anneke altijd terecht…   
1. …voor een vrijdagmiddagborrel na een week hard werken,
2.  …om te lunchen met je collega’s,
3.  …om een hapje te eten voor of na je dienst
4.  …voor een goed gesprek met vrienden of een feestje in het weekend,
5.  …om iets te vieren. Anneke verzorgt een walking dinner, BBQ of …,
6.  …om een praatje te maken met de barman/vrouw. 

Voor elke gelegenheid; Anneke dus! 

KORTING

Voor iedereen van het Radboud, 15% korting op alle
producten (m.u.v. vrijdag)  

D a a n s  M a g a z i j n
Marithaime 7, 6662 WD  ELST GLD 0481-351477
info@daansmagazijn.nl www.daansmagazijn.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers info@pvradboud.nl

Daans Magazijn is een maatschappelijk betrokken webwinkel in refurbished elektronische 
apparatuur, zoals laptops, desktops, tablets en monitoren. Het wordt steeds populairder om 
te kiezen voor een refurbished apparaat. Door onze uitgebreide checks en technische kennis 
garanderen wij een hoge kwaliteit. Naast dat onze producten nog als nieuw functioneren zien 
ze vaak ook zo uit. Dit bespaart je veel geld en je bent ook nog eens heel duurzaam bezig. Bij 
Daans Magazijn bieden we een persoonlijke service en ontvang je 1 jaar garantie op al onze 
producten.
Weet je niet precies wat je nodig hebt? Dan helpen wij je graag met je zoektocht. Wil je de 
bestelling afhalen in plaats van het ons te laten versturen? Met ons afhaalpunt in Elst kan 
dit in veel gevallen nog dezelfde dag. Heb jij dus een nieuwe laptop, tablet, PC of monitor 
nodig? Bestel deze dan voortaan op www.daansmagazijn.nl en ontvang 10% korting op jouw 
aankoop..
Neem contact op met info@daansmagazijn.nl en ontvang een persoonlijke kortingscode.

KORTING

Op ons hele assortiment met uitzondering   10%
van actieproducten en Apple producten
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D a n n y  Z o n w e r i n g  e n  R o l l u i k e n
Caesarlaan 15, 6642 CN  BEUNINGEN GLD 024-8440017 
dannyzonwering@planet.nl www.dannyzonwering.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Bent u onze volgende tevreden klant? De familie Manie is al sinds 1970 actief in de zonwering 
en heeft dus een jarenlange ervaring in het adviseren over en het aanbrengen van professionele 
oplossingen om uw huis in de zomer heerlijk koel en in de winter lekker warm te houden. Wij 
komen graag naar u toe, met stalen, om een offerte uit te brengen en om de exacte maten op 
te nemen. Zo weet u zeker dat u precies de zonwering krijgt die bij u past.
Wij beschikken niet over een showroom.

KORTING

Op ons hele assortiment     10%
uitgezonderd acties

D e  V r e e  k l e u r  i n  w o n e n
Sluisweg 3 A, 6582 AG  HEUMEN 024-3556144 
info@devree-kleurinwonen.nl www.devree-kleurinwonen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

De Vree kleur in wonen is anders! Bij ons kunt u uiteraard terecht voor van alles op het 
gebied van woninginrichting. Zo hebben wij o.a. gordijnen, tapijt, vloeren, raamdecoratie, 
sfeerartikelen en behang van alleen de beste merken speciaal voor u geselecteerd.  
Wij bieden u inspiratie en denken met u mee, waardoor er verrassende ideeën ontstaan om 
uw woning naar uw eigen wensen in te richten. Kijk op onze website of, veel leuker, kom naar 
ons toe. 

Openingstijden di. t/m vr. 09.30 - 17.30, za. 09.30 - 16.00 uur.  Wij verwelkomen u graag!

KORTING

Professionele verf   20% 
Verfgereedschappen  10%    
Behang, gordijnen, horren, vloerbedekking  7,5% 
(Exclusief leggen en montage)     
Raamdecoratie exclusief montage  7,5%      
(De korting geldt niet voor shutters)
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D e j a  V u 
Houtstraat 57, 6511 JM  NIJMEGEN 024-3239493
info@dejavu.nl www.dejavu.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Deja Vu is een veelzijdige woonwinkel in het centrum van Nijmegen met een grote collectie 
meubels, kleden, woonaccessoires en verlichting van designklassiekers tot de laatste 
interieurtrends. We helpen u graag bij de keuze van een bank, kleed, eetkamerhoek of 
een volledig interieurplan. Desgewenst komen we bij u thuis voor een klein of uitgebreid 
interieuradvies. U kunt bij Deja Vu ook terecht voor een origineel cadeau, een mooie tas of 
bijzonder sieraadontwerp. We hebben meer dan 120 merken in collectie. Snuffel rond, doe 
inspiratie op voor uw interieur en laat u verrassen! Meubelmerken oa: Artifort . Design on 
Stock . EYYE . Gelderland . Gispen Classics . Hay . Label . Linteloo . Montis . Moooi . Muuto . 
Moroso . Piet Hein Eek . Pilat & Pilat . Treku . Qliv . Vitra

KORTING

Op meubels, kleden en verlichting,  
bij aankopen vanaf € 1.000,- 10% *
Op accessoires en sieraden, bij aankopen vanaf € 100,- 10% *
Korting direct bij aankoop regelen  
* m.u.v. actie en sale items

D i e r s p e c i a l i s t  R a y m a n n
Daalseweg 279 a, 6521 GL  NIJMEGEN 024-3222804 
raijmann-nijmegen@dierspecialist.nl dierspecialist.nl/winkels/  
 dierspecialist-raijmann
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

De leukste dierenspeciaalzaak en trimsalon van Nijmegen, Da’s Dierspecialist Raijmann! 
Echte dierenspeciaalzaken? Ja ze bestaan nog, en wij zijn er een van!    
Onze kracht zit dan ook in service en advies. Kortom uw huisdier staat bij ons altijd op de 
eerste plaats. 

Loop gerust eens binnen voor een goed advies of gewoon een gezellig praatje, de koffie staat 
altijd klaar. 

www.facebook.com/dobeynijmegen

KORTING

Op het gehele assortiment    10%     
Honden- en kattentrimsalon   10%
Korting geldt niet op onze diepvriesvoeding

D e k k e r  v . d .  V e g t  b o e k v e r k o p e r s
Marikenstraat 29, 6511 PX  NIJMEGEN 024-3020130 
info@dekkervdvegt.nl www.dekkervdvegt.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

Dekker v.d. Vegt is sinds 1922 dé boekhandel in Nijmegen en sinds 2000 gevestigd in 
de Marikenstraat. Er is een prachtige collectie boeken, notitieboeken, ansichtkaarten en 
geschenkartikelen, en in- en verkoop van tweedehands boeken. 

Centraal in de winkel gelegen is het Leescafé met heerlijke koffie, thee, frisdrank en lekkers. 
Regelmatig worden er lezingen, boekpresentaties en signeersessies met bekende en 
veelbelovende onbekende auteurs georganiseerd. 
Dekker v.d. Vegt boekverkopers is op internet te vinden via www.dekkervdvegt.nl.
Daar kunt u boeken bestellen en thuis of in de winkel laten bezorgen.

KORTING

Op ons tweedehands artikelen, buitenlandse boeken, agenda’s en kalenders    10%

D o o r m a n  a u d i o  -  t e l e v i s i e  -  h u i s h o u d e l i j ke  a p p a r a t e n
Ziekerstraat 29, 6511 LE  NIJMEGEN 024-3221220 
info@doorman.nl www.doorman.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Doorman kenmerkt zich al meer dan 100 jaar als authentiek Nijmeegs familiebedrijf. Gevestigd 
in hartje stad kunt u bij ons terecht voor al uw kleine en grote electronische apparaten zoals 
wasmachines, vaatwasmachines en koelkasten maar ook televisies en audioapparatuur. Wij 
hebben ons assortiment met zorg voor u samengesteld maar indien u op zoek bent naar een 
specifiek product dan gaan we samen met u op zoek. 
Ook voor de vervangingsmarkt kunt u bij ons terecht. We komen graag vrijblijvend bij 
u langs om de maten voor u op te meten. En uiteraard bouwen we het apparaat voor u in.  
Wij beschikken over een eigen technische dienst. Kleine electronische apparaten kunt 
u ook ter reparatie bij ons in de winkel aanbieden. Bent u alleen op zoek naar onderdelen 
of accesoires? Ook daar kunnen we u mee van dienst zijn. Tot ziens in onze winkel! 
Een greep uit ons assortiment: Samsung, Philips, LG, Sony, Jura, Liebherr, Bosch, AEG, SMEG, 
Atag, Beko, Loewe, Braun, JBL, Demon, Marantz.

KORTING

Op al onze apparaten krijgt u 5% korting met uitzondering van monteur, reparatie en 
installatiekosten. En reeds afgeprijsde artikelen of andere aanbiedingen.
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D r e s s M e  B . V .
Groenewoudseweg 2, 6524 TZ  NIJMEGEN 06-43127399 
arjan@dressme.nl www.dressme.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

DressMe B.V. is een textielleverancier en textieldrukkerij. U kunt bij ons terecht voor het 
leveren en/of bedrukken of borduren van alle soorten textiel. Dit is mogelijk vanaf 1 stuk tot 
grote oplages. Wij richten ons voornamelijk op sport-, promotie- en bedrijfskleding.  

Onze kleding is uitermate geschikt voor een team, dan wel bedrijfsuitje of als leuke gadget. 
Anders wellicht een nieuwe outfit voor uw sportteam of die van uw kinderen? We kunnen 
altijd wel iets voor u betekenen.  

We horen graag van u!

KORTING

Op de gehele collectie 10%

E c h t e  B a k k e r  K o e n e n  /  S i n t  A n n a  M o l e n
Hatertseweg 14, 6533 AL  NIJMEGEN 024-3551728 
molen@koenendeechtebakker.nl www.sintannamolen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

In onze molenwinkel meer dan 35 verschillende soorten broodmixen (voor oven en 
broodbakmachine), een vast assortiment van molenmeel en een 25-tal cake en koekmixen. 
U kunt bij ons ook terecht voor een dagvers assortiment van brood / banket en koekwerk, 
en wij specialiseren ons met name in diverse Desem / Spelt / Biologisch en Artisanaal 
broden. Daarnaast heeft u keuze uit meer dan 100 meergranen volkoren soorten. Verder 
een assortiment aan biologische landgoedsappen, moestuinjams en chutneys. Diverse 
streekproducten uit de regio en verse kaas uit de Achterhoek.   

Op de 3de etage bevindt zich onze ‘Molenzaal’. Een originele ruimte te huur voor vergaderingen 
/ seminars of andere bijeenkomsten, dit bijvoorbeeld in samenwerking met onze vaste cateraar, 
vraag gerust naar de diverse mogelijkheden.

KORTING

Brood / Banket en Koekwerk  10%       
Meel / Broodmixen / Cake en Koekmixen  10%      
Streekproducten / Kaas / Biologische Artikelen  5%      
Huur van de Molenzaal 3de etage St Anna Molen 10%

E l e c t r o w o r l d  E l t i n k
Dorpsstraat 60, 6681 BP  BEMMEL 0481-464636 
eltink@electroworld.nl www.electroworld.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

De fa. Eltink is al reeds 70 jaar een begrip in de Betuwe. We verzorgen de levering en service 
van tv’s, wasautomaten, koelkasten, vaatwassers, inbouwapparatuur en schotelinstallaties. 
We kopen met onze winkelformule “Electro World” gezamenlijk in.

Onze verkopers laten u de beste keuze maken. Het juiste product, wat het beste bij u 
past, tegen de juiste prijs. De apparaten worden snel en vakkundig door onze bezorgers 
bij u afgeleverd en onze eigen technische dienst staat voor u klaar bij een defect. 
Electro World Eltink: Een zaak van vertrouwen.

KORTING

Op alle apparaten 7%  
Op aanbiedingen 3%

E l u s i e  T u i n o n t w e r p
De Geerkamp 1122, 6545 HE NIJMEGEN 
info@elusietuinontwerp.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: PV Radboud 

06-49039353
www.elusietuinontwerp.nl 
info@pvradboud.nl

Elusie tuinontwerp is een tuin-ontwerpbureau voor particulieren en bedrijven. De grootte 
maakt niet uit, van 25 tot 1000m2, voor elke tuin maak ik een passend ontwerp. Ik vind het 
belangrijk om een tuin aan te laten sluiten aan de wensen van de bewoners maar ook om 
ervoor te zorgen dat het een duurzame tuin wordt waar nog lang van genoten kan worden.
Door de juiste verhouding van tegels en groen zorg ik ervoor dat de tuin onderhoudsvriendelijk 
maar toch ecologisch verantwoord wordt. Dit kan zich vertalen naar een natuurlijke tuin 
maar ook naar een strakke moderne tuin. Dus, neem een kijkje op de website www.
elusietuinontwerp.nl en laat een bericht achter voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

KORTING

Op een tuinontwerp  10%  
Op een beplantingsplan 10%
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Verhuizen wordt voor u als PV-lid goedkoper als u gebruik maakt 
van Euromovers. Euromovers biedt u als PV-lid het Exclusieve 
Euromovers Maatwerk Pakket.

Bij Euromovers kiest u zelf hoeveel u zelf doet, en hoeveel u door 
ons laat doen. U kunt ervoor kiezen om alleen de grote stukken te 
laten verhuizen. Of uw gehele inventaris. Wij regelen alles voor u.

U kunt uw ideeën over uw verhuizing voorleggen aan onze 
verhuisadviseurs. U ontvangt dan een vrijblijvende offerte op 
maat. Uw verhuizing wordt uitgevoerd conform de Algemene 
Voorwaarden voor Verhuizingen. Daarmee  bent u ook volledig 
verzekerd volgens het Garantie Certificaat. Euromovers hanteert 
vaste prijzen waar u als PV-lid 15% korting op krijgt. Zo weet u 
precies waar u aan toe bent. Belt u gerust voor een afspraak met 
een van onze verhuisadviseurs. 

U krijgt 15% korting op onze normale PV tarieven
Wel graag aangeven dat u van de PV-Radboud-regeling gebruik 
wilt maken. 

Meer weten?

Uw verhuizing is onze zorg

+31 [0]79 342 88 20
info@euromovers.nl
www.euromovers.nl

E u r o m o v e r s  N e d e r l a n d  B V
Wattstraat 54, 2723 RD  ZOETERMEER 079-3428820 
mail@euromovers.nl www.euromovers.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: PV Radboud info@pvradboud.nl

Verhuisdiensten worden voor u als PV-lid goedkoper als u gebruik maakt van de Euromovers 
verhuisdiensten. Euromovers biedt maatwerk vanuit een uitgebreid pakket aan speciale 
diensten. Het Exclusieve Euro Movers Maatwerk pakket. Professionele dienstverlening die veel 
verder gaat dan alleen het verhuizen op zich. Verhuizen is voor veel mensen een spannende 
gebeurtenis, die stress kan opleveren. Euromovers weet dit en helpt u daarbij. 
Met een persoonlijke checklist, die we stap voor stap met u doorlopen. Wij helpen u met 
inpakken, technische oplossingen en het uitpakken, als u dat wenst. U kunt er ook voor kiezen 
om uw meubilair door ons te laten (de)monteren. Daarnaast kan onze handyman uw lampen 
ophangen, wasmachine aansluiten en degelijke. Uw inboedel kan indien gewenst ook tijdelijk 
worden opgeslagen.

KORTING

Op alle aangeboden diensten zoals omschreven in de advertentie 15%
Om gebruik te maken van deze korting, is het wel een vereiste om voorafgaande aan te 
geven dat u van de PV Radboud regeling gebruik wenst te maken. Achteraf (na uitgebrachte 
offerte) is het niet meer mogelijk om u te herroepen op deze korting.
Genoemde korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

F i e t s k e l d e r  O o s t
van den Havestraat 1, 6521 JN  NIJMEGEN 024-3602427 
fietskeldertje@googlemail.com 
www.facebook.com/fietskeldertje
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

Fietskelder Oost, gelegen aan de v.d.Havestraat, hoek Berg en Dalseweg, levert fietsen en 
e-fietsen van de merken BSP, Pointer, Victoria en Cortina. Mountainbikes (atb) van het merk 
Conway en Gitane en kinderfietsen van het merk Bike Fun. Verder kunnen wij alle fietsmerken 
leveren en zijn wij gepecialiseerd in elektrische fietsen, altijd 200 modellen in voorraad. 
Uitgebreide collectie accessoires zoals fietstassen van het merk Willex en sloten van het merk 
Abus en AXA. Vakkundige reparatie in een dag - Haal - en brengservice of leenfiets. Radboud 
fietsplan doen wij natuurlijk ook. Loop een keer binnen, gezellig!

KORTING

Fietsen  15%  
Onderdelen en accessoires  15%  
Arbeidsloon  5%Wel graag voorafgaande aan uw offerte aanvraag aangeven dat u van de PV-Radboud-

regeling gebruik wilt maken.
Bij melding achteraf, kunt u geen gebruik meer maken van de kortingsregeling.
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G a e r t n e r  E r g o n o m i s c h e  M e u b e l e n 
Heyendaalseweg 165, 6525 SE  NIJMEGEN 024-3568390 /06 55 07 08 46
info@gaertner.nl www.gaertner.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Gaertner Ergonomische Meubelen is met recht dé ERGONOMIE SPECIALIST in Nijmegen. 
In ons ergonomie center, op steenworp afstand van de Radboud Universiteit in de wijk 
Brakkenstein, vindt u een compleet assortiment ergonomische meubelen voor de woon- 
en werksituatie. Met o.a. onze diversen hoog-laag bureauoplossingen vind u een goede 
thuiswerkplek. In combinatie met een balans, knie of een STITT kruk bent u productiever en 
verkleint u de kans op het ontstaan van nek-, rug- en schouderklachten. Ook is er een ruime 
keuze in bureaustoelen, ergonomische muizen, monitorarmen etc. Proefplaatsing op de (thuis) 
locatie is mogelijk. Tevens vind u in onze winkel ergonomische design meubilair van oa. Varier. 
Toonaangevende producten worden op een inspirerende wijze gepresenteerd en geadviseerd 
met een ergonomische ervaring van ruim 30 jaar. Breng een bezoek aan onze winkel of maak 
een afspraak voor een persoonlijk zit advies.

KORTING

Gehele collectie 10%

G a m m a
Nieuwe Dukenburgseweg 11, 6534 AD  NIJMEGEN 024-3522838, 024-3779965
Energieweg 22, 6541 CX  NIJMEGEN www.gamma.com
Relatiebeheerder PV Radboud: Antoon Voeten voete038@planet.nl

Gamma Nijmegen is al meer dan 40 jaar een begrip in de doe het zelf wereld. In beide filialen 
in Nijmegen bent u van harte welkom en kunt gebruik maken van onze kortingsactie. Gamma 
op de Nieuwe Dukenburgseweg is de grootste bouwmarkt in de regio, u kunt hier terecht op 
6000 m² voor al uw woon-en  klusinspiratie. 
Onze openingstijden zijn: 
ma. t/m vr. van 09.00 uur - 21.00 uur 
zaterdag van 09.00 uur - 18.00 uur
Ook op zondag geopend van 12.00 uur  tot 17.00 uur 
(GAMMA NIJMEGEN ENERGIEWEG NIET OPEN OP ZONDAG)
U ontvangt de korting direct aan de kassa op vertoon van uw PV-Radboudpas en geldige 
legitimatie.

KORTING

Op het gehele assortiment  10%     
Met uitzondering van: OK artikelen, Superacties, Webshopbestellingen, Zomer/Winter Top-
pers, Cadeaupassen, Bulky, Kluscontainer, Laptops, Dekstops, Tablets, Verhuurservices en in 
combinatie.

G e r r i t s e n ,  M a r i a n
In de Betouwstraat 36, 6511 GD  NIJMEGEN 024- 3230464 
marian_gerritsen@hotmail.com www.kadowinkelgerritsen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Schilderijen, beelden en cadeau artikelen. Lijstwerk in alle maten en soorten. Openingstijden: 
di - vr 10:00-17:30 uur (do koopavond 20:00 uur). Za 10:00-17:00 uur. Voor meer informatie 
kijk op: www.lijstenmakerijgerritsen.nl of op www.kadowinkelgerritsen.nl

KORTING

Op alle artikelen incl. lijstwerk  10%

Wil je de leveranciers bekijken op jouw smartphone? 
Installeer dan de app Korting PV Radboud op je iPhone of Android-toestel. 

Je vindt dan alle Leveranciers op alfabetische  
volgorde en per branche. Vanuit deze app kun je  
rechtstreeks bellen en mailen met de leverancier.

PV Radboud
René Descartesdreef 21, 6525 GL  NIJMEGEN
024 - 361 71 86  –  info@pvradboud.nl

Installeer de app!

Korting PV Radboud
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G r o o t a a r t s
Nieuwstraat 14, 6511 PT  NIJMEGEN 024-3226017 
grootaarts@electroworld.nl www.grootaarts.com
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Sinds 1931 is ons familiebedrijf gevestigd in het centrum van Nijmegen! 
Wij zijn het adres voor al uw huishoudelijke apparaten, wasmachines, drogers, koel/vrieskasten, 
fornuizen, inbouwapparatuur maar natuurlijk ook voor OLED, Ultra HD en LED TV ś, Hifi 
apparatuur, computers, laptops, tablets en nog veel meer. 
•  Bezorgen op afspraak 
•  Deskundig en persoonlijk advies 
•  Productkennis 
•  Vakkundige installatie 
•  Eigen technische- en bezorgdienst 
•  Scherpe prijzen door internationale inkoop met 11.000 winkels in Europa 
Officieel leverancier van: Samsung, Philips, Sony, LG, Loewe, Denon, Marantz, Heos, Yamaha, 
AEG, Bosch, Miele, Liebherr, Zanussi, Pelgrim, Tefal, Braun. 

KORTING

Op alle artikelen  5%
Op alle speciale aanbiedingen  2%     
Opruiming, netto prijzen, Vobis computer shop-in-shop en bestellingen via de website vallen 
buiten de kortingsregeling.

H a k e n  e n  Z o  W o r k s h o p s
Arnoud van Gelderweg 99, 5361 CV  GRAVE 06-18489646 
info@hakenenzoworkshops.nl www.hakenenzoworkshops.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Wat kan Haken en Zo workshops u bieden? Leren creatief te zijn met allerlei draadtechnieken. 
Elke techniek waaraan draad te pas komt, zoals haken, breien, macramé, kleding maken, 
weven, vilten etc. Elke techniek heeft zo zijn specifieke kenmerken. Het einddoel kan een 
gebruiksvoorwerp zijn maar ook vrije vormgeving is een mogelijkheid. Het plezier van het 
creëren staat voorop.

KORTING

Workshops    10%
Naai atelier    5%

H a a g e n  B . V . ,  A .  v a n ,  G l a s h a n d e l  e n  G l a s s l i j p e r i j

Van Haagenstraat 2 A, 6658 DX  BENEDEN-LEEUWEN 0487-591532 
glashandel@vanhaagen.nl www.vanhaagen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Glashandel van Haagen is een bedrijf met meer dan 50 jaar ervaring in diverse toepassingen 
van vlakglas, zoals het leveren en plaatsen in nieuwe en bestaande situaties van isolatie- en 
HR++glas, voorzetramen, enkel- en figuurglas. Tevens maken wij geslepen glas en spiegels 
in onze eigen slijperij, maar ook hardglazen deuren en puien, glazen meubelen en vitrines, 
uiteraard alles op maat gemaakt en desgevraagd voorzien van een deskundig advies. 

Kom gerust eens bij ons langs, wij zijn gevestigd aan de Haagenstraat 2A in Beneden-Leeuwen, 
ook komen wij graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek en een vrijblijvende offerte.

KORTING

Isolatieglas, vitrines, glazen meubelen,  5%
voorzetramen, spiegels  

H a p p y  M i e l
Tussenweg 7, 6532 ZC  NIJMEGEN 06-31936616
miel@happymiel.nl www.happymiel.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

“Happy Miel” koppelt 25 jaar zakelijke ervaring in zorg en onderwijs aan meer dan 20 jaar 
ervaring in theater en entertainment. Onder de noemer energieleverancier biedt hij o.a. 
training en teambuilding aan waarbij hij op luchtige wijze wetmatigheden uit het creatief 
denken en (improvisatie)theater toepast in trainingssituaties. Teams gaan er beter door 
samenwerken. Hij verzorgt ook met regelmaat open trainingen voor mensen die beter willen 
leren spreken in het openbaar of die meer effect willen genereren tijdens hun lezingen, lessen 
of presentaties. De training glans voor de groep vindt altijd plaats in een kleine groep zodat 
je ook leert van elkaar: altijd in een luchtige en veilige sfeer zodat iedere deelnemer op zijn 
eigen manier stappen kan zetten. Benieuwd naar data voor open trainingen en ervaringen van 
eerdere deelnemers?: www.happymail.nl/training.

KORTING

Geïnteresseerd in een training en wil je weten hoeveel korting je krijgt? 
Neem dan contact op met happymiel
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H a r t i n g  o o g m o d e  &  o o g z o r g
Hertogstraat 128, 6511 SG  NIJMEGEN 024-3295200 
info.hartingnijmegen.nl www.hartingnijmegen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Antoon Voeten voete038@planet.nl

Harting Oogmode & Oogzorg is sinds jaren gevestigd aan de goed bereikbare Hertogstraat 
in Nijmegen. Het is een gezellige winkel met een moderne uitstraling, uitgebreide collectie 
en innovatieve apparatuur. Het team van Harting Oogmode & Oogzorg bestaat uit een 
optometrist, orthoptiste en opticiens. Ons doel is om elke klant meer dan tevreden de deur 
uit te zien gaan. Daar zetten de medewerkers zich voor honderd procent voor in. Je zult je dan 
ook gegarandeerd thuisvoelen in onze winkel. Of je nu voor een bril, lenzen, oogzorg of iets 
anders komt: Harting Oogmode & Oogzorg geeft advies op maat, beantwoordt je vragen en 
geeft gehoor aan jouw wensen. Geïnteresseerd? Maak een afspraak op onze website of kom 
langs in onze optiek!

KORTING

Bij aankoop van een complete bril         10%
over het aankoop bedrag
Gratis optometrie of orthoptie onderzoek t.w.v. € 55.--

Orthoptie

Oogmetingen

Brillen & Lenzen

Hertogstraat 128
6511 SG, Nijmegen

+31 024 329 52 00
info@hartingnijmegen.nl

Niet zomaar een optiek

Harting Oogmode & Oogzorg is sinds jaren 
gevestigd aan de goed bereikbare Hertogstraat 
in Nijmegen. Het is een gezellige winkel met 
een moderne uitstraling, uitgebreide collectie 
en innovatieve apparatuur. Het team van Harting 
Oogmode & Oogzorg bestaat uit een optometrist, 
orthoptiste en opticiens. Ons doel is om elke 
klant meer dan tevreden de deur uit te zien gaan. 
Daar zetten de medewerkers zich voor honderd 
procent voor in. Je zult je dan ook gegarandeerd 
thuisvoelen in onze winkel.

Of je nu voor een bril, lenzen, oogzorg of voor 
myopie management komt: Harting Oogmode & 
Oogzorg geeft advies op maat, beantwoordt je 
vragen en geeft gehoor aan jouw wensen.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak op onze 
website of kom langs in onze optiek!

Harting Oogmode & Oogzorg

Website:
www.hartingnijmegen.nl

Bent u Radboud lid?
Krijg een GRATIS optometrie of orthoptie onderzoek t.w.v. € 55,- bij 

aankoop van een complete bril en ontvang ook nog 10% korting over 
het aankoop bedrag!Het aanmeten gebeurt 

uitsluitend op afspraak. 
Dit kan via email of telefonisch.

Voor het meten van uw elastische arm- of 
beenkousen, sportbandages kunt u terecht bij:

> Van Broeckhuysenstraat 9 - Nijmegen
> Geeresteinstraat 32 - Nijmegen
> Marialaan 116 - Nijmegen
> Heerbaan 115 - Millingen
> Kloosterhof  1 (kamer 18) - Malden

Hertogstraat 128
6511 SG Nijmegen
T 024-3295200
M  06-57811749

F 024-3294193
E info@hartingbandages.nl
I www.hartingbandages.nl

Aanmeetlocatie
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H i l c k m a n n  M o d e
Plein 1944 8, 6511 JB  NIJMEGEN 024-3225979 
info@hilckmannmode.nl www.hilckmannmode.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

Hilckmann Mode is sinds 1892 een waar begrip in Nijmegen en omgeving. Kwaliteit, service 
en een goed advies staan bij ons dan ook voorop. In onze store slaag je altijd, van top tot teen, 
dankzij ons gevarieerde en up- to- date aanbod van diverse topmerken zoals o.a.: Lacoste, 
Tommy Hilfiger, Levi’s, PME Legend, Pierre Cardin, Alberto, Profuomo, Michaelis, No Excess, 
Qubz, Forvi, Indicode, Alan Red, Slater, Natural World Ecoshoes, Deal International en nog 
veel meer… 

Kom gezellig langs, onze deuren aan plein 1944 nr. 8 zijn iedere dag geopend. 

Tot espresso! Team Hilckmann Mode: Marco, Niki, Willem & Zavero.

KORTING

Op vertoon van de Radboud PV card  10%
Korting geldt niet bij speciale aanbiedingen/ acties/ sale en niet i.s.m. het Hilckmann Mode 
loyalty spaarsysteem.

H o f m a n s  A T  H O M E
Beerseweg 10 a, 5431 LC  CUIJK 085-8888001 
info@hofmansathome.nl www.hofmansathome.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Alles voor je vloeren en ramen: online én in de winkel. Hofmans is al meer dan 55 jaar dé 
specialist in wooninrichting. Bij ons vind je de grootste keuze aan vloeren, raamdecoratie, 
kunstgras en relaxfauteuils. Bezoek onze grote showroom 7600 m2 in Cuijk, een van de 
grootste woonwinkels van Nederland.
In uw keuzeproces wordt u begeleid door vakbekwame adviseurs. Omdat de prijs-kwaliteit 
verhouding beter is dan waar dan ook, bent u verzekerd van een geslaagde aankoop. Voeg 
daarbij de unieke garantie en service die alleen Hofmans biedt en je weet zeker dat u zorgeloos 
zult genieten van uw aankoop. 
Daarnaast heeft Hofmans at Home ook de stap naar buiten gezet: met de grootste showtuin 
voor kunstgras is Hofmans ook dé aanbieder op het gebied van kunstgras. Dat kunstgras een 
nieuwe trend is op het gebied van tuinaanleg is in Cuijk te bewonderen. Zien is geloven bij 
Hofmans at Home.

KORTING

Buiten de actie om op de hele collectie  12% 
Bovenop de actiekortingen  2%

H i f i  C e n t e r  V i d e o
Nieuweweg 303, 6603 BN  WIJCHEN 024-3601327/077-7630100
service@hificentervideo.nl www.hificentervideo.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com 

Wij zijn ElectroStrylisten die je alles kunnen vertellen en demonstreren op het gebied van 
Audio, Tv en Smart Living. We hebben ons assortiment voor je met grote zorg samengesteld, 
bestaande uit merken zoals Sonos, Samsung, Sony, LG, Marantz, Denon, Heos, Onkyo, 
Yamaha, Bowers & Wilkins, KEF en Fibaro. Bekijk onze diensten, acties en uitgebreide aanbod 
ook online of kom gezellig langs in onze winkel.

KORTING

Op alle artikelen  10%      
Voor korting op onze website gebruik de kortingscode ‘pvradboud’ (korting geldt enkel
bij vermelding van je lidmaatschapsnummer).
De korting geldt niet op aanbiedings- en opruimingsprijzen en op producten van Sonos.

H e i l b r o n
Kasteellaan 30, 6602 DE WIJCHEN 024 - 649 5000 
wijchen@heilbron.nl www.heilbron.nl/wijchen
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Speciaal voor de PV Radboud heeft Heilbron 10% korting voor uw hypotheekadvies en voor 
verzekeringen samen met Allianz het Collectief Verzekeringsplan samengesteld. Via dit 
plan heeft u een grote kans dat u jaarlijks fors kunt besparen. Voor de woonverzekeringen 
biedt deelname ook extra voordelen zoals gratis 24-uurs noodhulp en natura- en vakkundig 
herstel bij schade. U hoeft voortaan geen enkele rekening meer voor te schieten. Voor uw 
autoverzekering geldt een nieuwwaarderegeling tot 3 jaar. 

Heilbron heeft een sterk team van bevlogen adviseurs dat al vele jaren relaties onderhoudt met 
het Radboudumc en verbonden (onderwijs-) instellingen. Het team staat voor een persoonlijke 
benadering. Wij streven altijd naar voordeel en gemak voor onze klanten. Wilt u een afspraak, 
neemt u dan contact op met Heilbron op: 024-6495000 of wijchen@heilbron.nl

KORTING

Ga naar www.heilbron-radboud.nl Leden van de PV kunnen zelf via de website offertes 
aanvragen en polissen afsluiten, maar kunnen ook contact opnemen via wijchen@heilbron.
nl of 024 - 649 5000.
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1600m2 Kunstgras showtuin

VRAGEN? BEL ONS: 085 8888 001 | Beerseweg 10a
5431 LC CUIJK | navigatie kies: heiligenberg www.hofmansathome.nl

TAPIJT | VINYL | LAMINAAT | PARKET | PVC | MARMOLEUM | RAAMDECORATIE | RELAXFAUTEUILS | VLOERKLEDEN | KUNSTGRAS

Alles voor je vloeren en ramen.

Bekijk de  
website voor de  
actuele acties.

MET MEER DAN 1000 VLOEREN

7600 M2 SHOWROOM

Interesse?  
Kijk dan voor meer informatie op onze website en maak 
vrijblijvend een afspraak: www.hollandgaatduurzaam.nl 
 
 

 

 
‘’ Wij geloven niet in offertes of advies op afstand, wij 
komen vrijblijvend bij u op bezoek om samen met u de 
juiste keuzes te maken’’ 
 
Wij zijn een bedrijf gevestigd in Wijchen. 
 
Heeft u ook een nieuwe meterkast nodig of interesse in 
een laadpaal? Dan ben u bij ons aan het juiste adres! 

 

 

Zonnepanelen 
 

H o l l a n d  g a a t  D u u r z a a m  B . V .
Weg door de Berendonck 57, 6603 LN  WIJCHEN 0637342388 
hollandgaatduurzaam@gmail.com www.hollandgaatduurzaam.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Zonnepanelen

“Wij geloven niet in offertes of advies op afstand, wij komen vrijblijvend bij u op bezoek om 
samen met u de juiste keuzes te maken”.  

Wij zijn een bedrijf gevestigd in Wijchen.

Heeft u ook een nieuwe meterkast nodig of interesse in een laadpaal? Dan bent u bij ons aan 
het juiste adres!

Interesse?
Kijk dan voor meer informatie op onze website en maak vrijblijvend een afspraak: 
www.hollandgaatduurzaam.nl

KORTING

Ledenkorting op de totaalprijs  5%  
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H u i s m a n  T w e e w i e l e r s ,  J o s
Hatertseveldweg 283, 6532XR  NIJMEGEN 024-3789895
info@huismantweewielers.nl www.huismantweewielers.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

6 Dagen per week open! Jos Huisman tweewielers is een scooterspeciaalzaak voor Nijmegen 
en omgeving. Wij zijn dealer van alle bekende merken en hebben ook al de bijbehorende 
onderdelen en accessoires op voorraad.

KORTING

Bij aanschaf van een scooter of bromfiets  7,5% (exclusief Vespa Elektrisch)
Losse producten  10% 
Reparaties  10%
Niet in combinatie met andere kortingen

AANBIEDING

Gratis ophaaldienst bij pech voor Radboud personeel

H o r m e s  B o u w m a t e r i a l e n
Nieuweweg 145, 6603 BL  WIJCHEN 024-6413161 
bouwmaterialen@hormes.nl www.hormes.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Voor elke klus ben je bij Hormes Bouwmaterialen, Bouwmarkt en Tegels & Keukens aan het 
juiste adres. 
Wij bij Hormes vragen ons namelijk elke dag af: “is het makkelijk?”. Onze medewerkers zijn 
iedere dag actief om het voor onze klanten makkelijk te maken. Niet alleen met ons grote 
assortiment bouwmaterialen. Vooral met onze kunnen-we-doen-we mentaliteit helpen wij 
onze klanten iets te bereiken met een klusgerichte aanpak.
DAAROM IS HET MAKKELIJK:
Ons assortiment is breed en op klus gesorteerd - We hebben een breed assortiment 
professionele merken - Hout op maat zagen bij de zaagservice en wij helpen inladen met de 
inlaadservice - Ons huismerk GOEIE® is de beste keus - Gratis professioneel advies door onze 
medewerkers - Wij bezorgen in Wijchen en omstreken bij bestellingen boven de € 230,-   
Gebruik ons netwerk met specialisten voor montage en installatie.

KORTING

•Bij Hormes Bouwmaterialen:  tot 10% korting (productafhankelijk)
•Bij Hormes Bouwmarkt: tot 10% korting op de geprijsde artikelen 
•Bij Hormes Tegels & Keukens: 10% korting op tegels (m.u.v. alle tegels in de Cash & Carry)

H P  O n l i n e
 020-6545214
nlstore.postsales@hp.com www.hp.nl/store
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Als lid van PV Radboud profiteer je het gehele jaar van 10% korting in de online winkel van HP. 
Hier vind je alles wat je nodig hebt voor je laptop, computer of printer en wordt je bestelling 
gratis en snel geleverd. 
 
Ga naar hp.nl/store en gebruik de kortingscode PVRBMIN10 (geldig tot en met 31 december 
2022) bij het afrekenen.

KORTING

10% korting op al je aankopen in de HP webshop!

De korting is geldig op aankopen in de HP Online Store via www.hp.nl/store en niet te 
gebruiken in combinatie met andere aanbiedingen van HP. De korting is geldig tot en 
met 31 december 2022.

H o o s e  O p t i e k
Winkelcentrum 26, 6581 BW  MALDEN 024-3582482 
brilmode@optiekhoose.com www.optiekhoose.com
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

Hoose Optiek is officieel dealer van Varilux brillenglazen. De nieuwste brilmode van o.a. de 
merken: Theo, Mykita, Ray Ban, Lunor, en Lindberg zijn hier verkrijgbaar. Zie ook onze Trendline 
collectie. Een bril op sterkte is al verkrijgbaar vanaf € 119,--. U kunt bij ons uitstekend terecht 
voor uw bril of contactlenzen, maar ook voor een uitgebreider oogonderzoek met OCT-Scan 
bij onze optometristen. Afspraak maken kan online via www.optiekhoose.com

De hieronder vermelde korting is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en 
Alliance aanbiedingen.

KORTING

Monturen en zonnebrillen  10%  
Contactlenzen  10%
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J a c o b s  T h u i s  &  I n t e r i e u r
Sluisweg 4, 6581 KA  MALDEN 024-3999900
info@jacobs-interieur.nl www.jacobs-interieur.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Ons familiebedrijf is hard op weg naar het 100 jarig bestaan. Daar zijn we best een beetje trots 
op. Bijna 100 jaar is ons moto ‘gaan voor een mooi thuiskomen’.

Dat is de passie die je van ons mag verwachten. Sinds enkele jaren is Jacobs niet alleen meer 
je specialist voor vloer-, wand- en raambekleding. Afgelopen jaren zijn daarbij ook shutters, 
buitenzonwering en kasten op maat bij gekomen. 

Op het gebied van comfortabel wonen, stemmen we onze ideeën graag af met jouw 
woonwensen.

KORTING

Op de gehele collectie  12,5%  
productkorting op alle artikelen.
Op lopende aanbiedingen die gelden op het moment
van aankoop  2% extra productkorting

J a c o b s  T h u i s  &  I n t e r i e u r
Sluisweg 4, 6581 KA  MALDEN 024-3999900
info@jacobs-interieur.nl www.jacobs-interieur.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Ons familiebedrijf is hard op weg naar het 100 jarig bestaan. Daar zijn we best een beetje trots 
op. 

Bijna 100 jaar is ons moto ‘gaan voor een mooi thuiskomen’. Dat is de passie die je van ons 
mag verwachten.Vroeger, nu en ook in de toekomst! Voor de aankleding van vloer-, wand- en 
raam ben je bij ons aan het juiste adres.Herontdek het fijne van je huidige woning, of laat je 
inspireren voor de aankleding van je níeuwe nestje.

Wij denken graag met je mee en stemmen jouw woonwensen graag met je af op onze 
mogelijkheden die van je huis een thuis maken.

KORTING

Op de gehele collectie  12,5%
productkorting op alle artikelen. 
Op lopende aanbiedingen die gelden op het moment
van aankoop  2% extra productkorting

H y p o t h e e k  V i s i e  N i j m e g e n
Kronenburgersingel 3, 6511 AL  NIJMEGEN 024-3604785
nijmegen@hypotheekvisie.nl www.hypotheekvisie.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Ben je op zoek naar een hypotheekadviseur in Nijmegen, die jou een passend en verantwoord 
financieel advies kan geven? Dan ben je bij Hypotheek Visie Nijmegen aan het juiste adres. 
Wij staan voor je klaar als het gaat om het kopen van een eerste huis, als je wilt verhuizen, je 
hypotheek over wilt sluiten, je gaat scheiden of als het gaat om je pensioen of verzekeringen. 

Wil je weten wat onze hypotheekadviseur voor jou kan betekenen? Maak een afspraak. Het 
eerste gesprek is gratis.

KORTING

Op de advies- of bemiddelingskosten voor de hypotheek 10%

H u l s t  B . V . ,  W i m  v a n
Wilhelminalaan 10, 6641 DG  BEUNINGEN GLD 024-6751056
info@wimvanhulst.nl www.wimvanhulst.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Wij stellen het op prijs om u van een vakkundig advies te voorzien om tot een sfeervol interieur 
te komen. Onze producten, verf, behang, gordijnen en glas zijn op ieders smaak af te stemmen. 
Tevens kunnen wij foto’s drukken op schilderslinnen, behang, stickers en bisoniel banners ook 
op groot formaat. Geen korting op arbeidsloon.

KORTING

PROFESSIONELE VERF  15%
(Sigma, Wijzonol, Sikkens, Brink/Molyn, Niveau)   
Trealyx, Rambo, Histor, Hermadix  10% 
GLAS (levering van dubbelglas, figuurglas enz.)  10%  
BEHANG (Arte, Eijffinger, Voca enz).  10%  
GORDIJNEN (Eijffinger, Leffering en de Wilde, 
Vriesco enz.), excl. montage  10%     
Binnen zonwering      10%
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K a n t o o r b o e k h a n d e l  J a c o b s
Groenestraat 169, 6531 HE  NIJMEGEN 024-3557638
info@kbh-jacobs.nl www.kbh-jacobs.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

In onze winkel bieden wij u een zeer groot assortiment kantoorartikelen aan. Naast vele 
soorten papier vindt u bij ons schrijfwaren, schrijfmappen, fotoalbums, jaaragenda’s en 
-kalenders, organisers van Succes en Filofax, pennen, kunstschilders artikelen, linten, toners 
en cartridges, wens- en ansichtkaarten, bureaustoelen, kantoormachines etc. Ook verzorgen 
wij kopieerservice, inbinden en plastificeren. Ook voor de mooiste boeken en tijdschriften en 
de leukste cadeaukaarten kunt u bij ons terecht.

KORTING

Kantoorartikelen en wenskaarten  10%

K e e s  v a n  G e n t  B a n d e n  -  W i e l e n
Nieuweweg 160, 6603 BT WIJCHEN 024-6413108
info@keesvangent.nl www.keesvangent.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Het adres voor uw autobanden en wielen. Wij verzorgen de opslag voor uw zomer- en 
winterbanden. 
Zorg voor de juiste banden onder uw auto en de juiste bandenspanning.
U kunt altijd langskomen voor een gratis bandencheck.
U vervoert tenslotte het meest kostbare bezit (gezin, familie) in uw auto, dus ga voor veiligheid!.

KORTING

Op het gehele assortiment en alle diensten             10%

J a n s e n  S i e r b e s t r a t i n g 
Oosterweg 302 a, 6603 AB  WIJCHEN 024-6412776
info@jansensierbestrating.nl www.jansensierbestrating.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Neem een kijkje in onze overdekte showtuin en ontdek onze nieuwe collectie sierbestrating! 

LET OP: Korting geldt alleen op vertoon van uw PV-pas vooraf.
Korting geldt niet op aanbiedingen en niet op vrachtkosten.

KORTING

Op materialen  5%
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K o l m e i j e r  M a k e l a a r s  N i j m e g e n
Tooropstraat 11, 6521 NH  NIJMEGEN 024-3609552
wonen@kolmeijernijmegen.nl www.kolmeijernijmegen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Kolmeijer Makelaars Nijmegen is de meest enthousiaste en actieve makelaar in Nijmegen en 
omgeving. Zoekt u een koopwoning of wilt u uw huis juist gaan verkopen? In beide gevallen kan 
Kolmeijer Makelaars Nijmegen u uitstekend van dienst zijn. U kunt rekenen op een plezierige 
samenwerking, korte lijnen en een goede service. Omdat daden meer zeggen dan woorden en 
het op voorhand vaak moeilijk vast te stellen is hoe goed een makelaar is, werken wij als enige 
in de regio Nijmegen met het “no cure - no pay” principe. Het betekent simpelweg dat u ons 
pas betaalt als wij daadwerkelijk uw huis hebben verkocht of aangekocht. Kolmeijer Makelaars 
Nijmegen heeft in 2015 de website www.vodem.nl ontwikkelt. Via deze website ontvangt u als 
eerste het nieuwe aanbod van ons.

KORTING

Voor al onze verkoopklanten gratis aankoopbegeleiding

AANBIEDING

Taxaties: een complete NWWI taxatie voor € 695,- inclusief BTW en NWWI kosten.

K ü c h e n  D e s i g n  K l e v e
Lindenallee 43, 47533  KLEVE 0049 (0) 2821 9776806
info@kuechenkleve.de www.kuechendesignkleve.de
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Küchen Design Kleve ontwerpt en vervaardigt luxe keukens op maat in alle stijlen, volledig naar 
wens en budget. Het creëren van uw nieuwe, exclusieve keuken op maat begint altijd met een 
persoonlijk gesprek. We luisteren naar uw wensen, wisselen samen ideeën uit en combineren 
alles met onze uitgebreide kennis. Daarna komt de keuken vanzelf, want u ontwerpt samen 
met onze Nederlandse ontwerpers uw unieke keuken.   
 
Onze meerwaarde: Nederlandse ontwerpers, Duitse prijzen - Keuken inruil, uw oude keuken 
brengt geld op - Apparatuur voor internetprijzen - Ontzorgen door klantgerichte benadering 
- CBW erkend, kopen met zekerheid - Kleuradvies en Lichtadvies - Plaatsen, aansluiten en 
service door eigen montagedienst - Kookklaar concept zonder meerprijs.
Küchen Design Kleve. Maatwerkkeuken voor de prijs van een gewone keuken!

KORTING

Op al onze keukens                5%

NO 
CURE

NO 
PAY
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L U X
Marienburg 38 -39, 6511 PS  NIJMEGEN 024-3822416
info@lux-nijmegen.nl 
www.lux-nijmegen.nl/pvradboud
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

LUX is een arthouse in hartje Nijmegen met een groot wekelijks aanbod van spraakmakende 
programma’s; van premièrefilms en documentaires tot kinderfilms, podiumvoorstellingen 
(theater, dans & muziek), debatten en alle combinaties daarvan. Daarnaast is het bruisende en 
gastvrije café-restaurant een heerlijke plek voor een kop koffie, lunch, borrel of diner.

Als lid van de PV Radboud ontvang je 10% korting op de aanschaf van een LUX Vriendenpas, 
waarmee je altijd met € 3,00 korting naar de programma’s van LUX (film, podium, debat) kunt. 

Op vertoon van je PV Radboud lidmaatschapspas kun je aan onze kassa met 10% korting een 
LUX Vriendenpas aanschaffen. 

Meer informatie vind je op: lux-nijmegen.nl/PVRadboud.

KORTING

Op aanschaf van een LUX Vriendenpas  10%

M a r i a n  d e  M u n k  V o e d i n g s a d v i e s  e n  c o a c h i n g
Dommer van Poldersveldtweg 20, 6521 ND  NIJMEGEN 06 - 18954443
info@mariandemunk.nl 
www.mariandemunkvoedingsadvies.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com 

‘Afvallen is toch gewoon gezonder eten en meer bewegen?’ Was het maar zo eenvoudig. Een 
heel belangrijk onderdeel is je Mindset. Om gedrag te veranderen heb je tijd nodig en het liefst 
ook iemand die je hierin coacht. Loop je tegen je grenzen aan en kan je wat hulp gebruiken? 
Ik help je graag in dit proces. Ik ben gediplomeerd gewichtsconsulent en gespecialiseerd op 
het gebied van begeleiding en coaching naar een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat gezond 
én lekker eten heel goed samen gaan. Je staat er niet alleen voor. Je leert beter voor jezelf te 
kiezen en vaker nee te zeggen. Je zelfvertrouwen groeit en je komt gaandeweg lekkerder in je 
vel te zitten. Heb jij een stok achter de deur nodig om er dit keer écht voor te gaan? Maak dan 
een afspraak. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Vergoeding is mogelijk uit 
aanvullende zorgkostenverzekering

KORTING

Op de persoonlijke begeleidingstrajecten. 10%
Check of je in aanmerking komt voor vergoeding
uit de aanvullende zorgverzekering 

L u x o r  d r u k k e n  &  p r i n t e n
St. Annastraat 235-241, 6525 GP  NIJMEGEN 024-3556068
info@drukkerijluxor.nl www.drukkerijluxor.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

Het kan altijd Luxor.
Al ruim 50 jaar is Luxor een begrip in Nijmegen en omstreken. Deze jarenlange ervaring maakt 
ons tot een van de meest veelzijdige drukkerijen en printcenters in de regio. Door gebruik te 
maken van de modernste technieken zijn ook kleine oplages, snelle levertijden, bijzondere 
papiersoorten en afwerkingen en een goede prijs-kwaliteitverhouding mogelijk. Om te 
beginnen denken we graag met u mee. Over kleuren, papiersoorten, printen of drukken, zelfs 
over hoe u het resultaat straks gaat verspreiden. Zodat het product ook echt overkomt op de 
doelgroep zoals u het graag wilt. En zodat u zich perfect onderscheidt met uw bedrijf. Zodat 
u denkt: ‘Daar ga ik de volgende keer weer heen’. Continuïteit door tevredenheid: daar gaan 
we voor.

KORTING

in onze printservice aan de St. Annastraat 235-241.   10%
Dit geldt ook voor uw familiedrukwerk! 

M i s t e r  P a n d a 
Goffertweg 17, 6532AA  NIJMEGEN 024-2120396
info@misterpanda.nl www.misterpanda.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel info@pvradboud.nl

Samen proeven en delen van Aziatisch geïnspireerde gerechtjes, voor een vaste prijs per 
persoon. Dit maakt het eten bij Mister Panda tot een beleving vol gezelligheid en sfeer. Ons 
gepassioneerde team bereidt dagelijks gerechten met verse ingrediënten van top kwaliteit. De 
Goffertboerderij is gelegen in het groene hart van Nijmegen en beschikt over meerdere zalen. 
Voor de organisatie van feesten en partijen kunt u bij ons terecht. Ook serveren wij lunch in 
het weekend (za-zo)

KORTING

Van dinsdag tot en met donderdag maar exclusief feestdagen:  15% 
Op het Aziatisch tapas-arrangement (excl. Dranken)
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M u l t i - V l a a i
Zwanenveld 9083 A, 6538 SG  NIJMEGEN 024-3449028
nijmegen.dukenburg@multivlaai.nl www.multivlaai.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Meer dan 45 soorten echte Limburgse Vlaaien: heel, half en punten (gratis gesneden). Maar ook 
heerlijke macarons van Dutch home made, gebak van The real American bakery (Amerikaans 
gebak), mini vlaaitjes en nog meer!

Voor elke € 5,- die u bij ons besteedt ontvangt u een stempel op de spaarkaart. Bij een volle 
spaarkaart krijgt u bij uw volgende bestelling € 9,99 korting.

Wij bezorgen graag op het werk of bij u thuis!

KORTING

Op het gehele assortiment  5% 
Uitgezonderd zijn de bezorgkosten

M u s e u m  S t a a l 
Dorpsstraat 39, 7218 AC ALMEN 0575-474317
info@museumstaal.nl www.museumstaal.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: PV Radboud info@pvradboud.nl 

Museum STAAL is een ode aan dichter en landbouwkundige A.C.W. Staring (1767-1840) en zijn 
familie. STAAL is geen gewoon museum maar een belevenis; een Staring-Ervaring.

Als bezoeker beleef je de liefde van Staring voor het landschap, de geschiedenis en de 
cultuur van de Achterhoek van Gendringen tot Almen, van verleden tot heden. Laat je op 
een verrassende manier meevoeren. Voel de romantiek, hoor de muziek en luister naar de 
gedichten.
Geniet van de doorkijkjes en openheid in het bijzondere gebouw en dompel je onder in de 
wereld die Staring heet!

De gedichten en gedachten van Staring laten je de Achterhoek op een onverwachte manier 
ervaren.

KORTING

Leden van PV Radboud betalen altijd  20% 
€ 6,- ipv € 7,50

 
 
 

 

Vraag vrijblijvend informatie over beschikbare ruimtes,  
mogelijkheden en kosten: info@pvradboud.nl 

Villa Oud-Heyendael
René Descartesdreef 21, 6525 GL  NIJMEGEN

T 024 - 361 71 86  -  E info@pvradboud.nl

V i l l a  O u d - H e y e n d a e l 
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N i m m a  H y p o t h e k e n
Hatertseweg 126, 6533 AS  NIJMEGEN 024-7851423 
info@nimmahypotheken.nl www.nimmahypotheken.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Bij Nimma Hypotheken draait alles om jou. Jouw wensen vertalen wij op een heldere manier 
naar mogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat ingewikkelde materie begrijpelijk wordt en nemen 
alle zorgen omtrent de hypotheek uit handen, zodat jij je kunt richten op jouw (nieuwe) woning. 

Je betaalt een vooraf afgesproken bedrag voor onze dienstverlening. Wij ‘verkopen’ geen 
hypotheken maar informeren en adviseren. Vervolgens gaan we samen met jou beoordelen 
welke van de 32 samenwerkende geldverstrekkers de scherpste rente combineert met de juiste 
voorwaarden m.b.v. een uniek vergelijkingsoverzicht. Het kennismakingsgesprek is kosteloos 
en vrijblijvend. 

We hebben al heel veel van jouw collega’s mogen helpen kiezen! Nimma Hypotheken is 
gevestigd in het pand van Rob Disbergen Makelaardij, parkeren kan gratis bij ons op de stoep. 
Vanuit Radboud is ons kantoor op loopafstand te bereiken.
 

KORTING

Op de Advies- en bemiddelingskosten       10%

in hypotheken.

Hypotheken

Hatertseweg 126
6533 AS Nijmegen
024 785 14 23
06 127 458 27
dennis@nimmahypotheken.nl
nimmahypotheken.nl
nimmahypotheken

N a c h t r u s t  &  A u p i n g  S t o r e  N i j m e g e n
Hadrianussingel 31, 6642 AH  BEUNINGEN GLD 024-6754747 
info@nachtrust.nl www.nachtrust.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Bij Nachtrust vindt u alle topmerken op het gebied van slapen onder 1 dak. In onze prachtige 
showroom van 1200 m2 werken wij met bekende topmerken zoals Auping, Pullman, Tempur, 
Serta, Avek, Vispring, Kuperus, Merens en Caresse. U kunt bij ons terecht voor een eerlijk en 
deskundig advies. Daarnaast bezorgen en monteren wij kosteloos en nemen desgewenst uw 
oude bed retour. We verwelkomen u graag 7 dagen per week in onze winkel te Beuningen of in 
onze nieuwste winkel te Nijmegen aan de Wijchenseweg 166. Nachtrust Nijmegen bevindt zich 
op de eerste etage, boven de Auping Store Nijmegen. In onze Auping Store Nijmegen bent u 
van harte welkom voor een goed en persoonlijk advies. U kunt uitgebreid het volledige Auping 
assortiment aan matrassen, bedden en boxsprings in alle rust uitproberen. Van matrassen, 
bedden en boxspring tot kussens, dekbedden en bedtextiel: bij onze Auping Store in Nijmegen 
vindt u ons complete assortiment aan producten. Met een bezoek aan onze winkel ziet u de 
mogelijkheden voor bij u in huis! Iedereen heeft eigen wensen en een persoonlijke smaak. 
Samen met onze adviseurs stellen wij een bed of boxspring samen dat helemaal bij u past.
Auping Store Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Auping Store Nijmegen, Wijchenseweg 
166, 6538 SX NIJMEGEN 

KORTING

Op de gehele collectie       15% 

www.pvradboud.nl
info@pvradboud.nl
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N o v a   V e r k e e r s o p l e i d i n g e n
St. Annastraat 338 B, 6525 ZH  NIJMEGEN 024-3882000
kantoor@nova.nl www.nova.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

NOVA, Centrum Verkeersopleidingen is al jaren een begrip in Nijmegen en omstreken. Dit 
willen we graag zo houden: uitstekende opleidingen voor motor en auto met een duidelijke 
missie: VAARDIG, ZEKER , VEILIG.
Gefocust op deze drie speerpunten willen we laten ervaren dat deelnemen aan het verkeer 
gewoonweg FUN kan zijn. NOVA wil je dat laten ervaren. Had je al eens willen motorrijden? 
Beleef de kick die het geeft.

Wil je autorijles nemen? Stap in en ervaar hoe het voelt bij NOVA. Wil je echt met vertrouwen 
een aanhangwagen op pad? Bij NOVA leer je de kneepjes van het vak.

Wij geven rijles van maandag tot en met vrijdag van 8:10 uur tot 21:30 uur en op zaterdag 8:10 
uur tot 18:10 uur.

KORTING

Op alle pakketten     10%     
Uitgezonderd de aanbiedingspakketten van onze website

P a n n e k o e k e n b a k k e r  P l a s m o l e n ,  D e
Witteweg 8, 6586 AE  PLASMOLEN 024-6962799 
plasmolen@pannekoekenbakker.nl pannekoekenbakker.nl/  
 vestigingen/plasmolen
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Gelegen in het noordelijkste puntje van Limburg treft u De Pannekoekenbakker aan. Vlakbij 
de Mookerplas, Natuurgebied de Jansberg, en de Mookerheide. Daar heeft u zeker al eens van 
gehoord.

Van een oer-Hollandse pannenkoek met spek en appel tot een luxe pannenkoek met 
biefstukreepjes, op een groentebedje van broccoli, taugé, champignons en peultjes met soja-
sesamsaus. Er is ook een grote keuze uit vegetarische pannenkoeken.

Een uitstapje met de familie, met uw collega’s, of zo maar met vrienden? De Pannekoekenbakker 
helpt u hier graag bij. Het organiseren is nu een fluitje van een cent.

KORTING

Op de gehele rekening     20%

P a n n e k o e k e n b a k k e r  S l i j k  E w i j k ,  D e
Valburgsestraat 22, 6677 PC  SLIJK-EWIJK 0488-430179 
slijk-ewijk@pannekoekenbakker.nl www.pannekoekenbakker.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

De Pannekoekenbakker Slijk-Ewijk is gelegen in een natuurlijke omgeving, op nog geen 
twintig minuten van het centrum van Nijmegen. Een rustig dagje aan het strand of een 
lekkere wandeling langs het water, de omgeving rond De Pannekoekenbakker biedt u deze 
mogelijkheden. In ons restaurant bieden wij plaats aan meer dan 250 gasten. Ons restaurant is 
dan ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, familiedagen en/of partijen. 

Kom zeker eens langs om te genieten van een van de 260 verschillende pannenkoeken. De zeer 
ruime kaart biedt voor ieder wat wils, van een oud Hollandse spek- of appelpannenkoek tot 
een Mexicaanse pannenkoek met gekruid gehakt, een fris tomaatje en een pittig sausje of een 
overheerlijke pannenkoek met beenham & kastanjechampignons.

KORTING

Op de gehele rekening     20%

P a n n e n k o e k h u i s  O l l e k e  B o l l e k e
Graafseweg 588, 6603 CM  WIJCHEN 024-6452653 
pannenkoekhuis@ollekebolleke.biz www.ollekebolleke.biz
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Het pannenkoekenhuis voor Wijchen en omgeving, Olleke Bolleke serveert de heerlijkste 
pannenkoeken en is een feest voor de kinderen. 
Wij zijn open: dinsdag t/m zaterdag van 16.00 - 20.30 uur.  
Zondagen en feestdagen van 12.00 - 20:30 uur.

KORTING

Op alle pannenkoeken indien bij 
bestelling het pasje wordt getoond.  15%
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P e r s o n e e l s v o o r d e e l w i n k e l
 088-1880900
info@personeelsvoordeelwinkel.nl 
www.personeelsvoordeelwinkel.nl/pvradboud
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

De “Radboud Personeelsvoordeelwinkel” biedt exclusieve voordelen op uitstapjes, entertain-
ment, reizen en producten van bekende merken op gebied van Witgoed, Huishoudelijke arti-
kelen, TV en Audioapparatuur, Gadgets, Persoonlijke verzorging, Fietsen, Speelgoed en nog 
veel meer!

14 dagen bedenktijd | Volledige garantie | Verzending met PostNL | Veilig betalen |
Achteraf betalen

Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar per telefoon, e-mail, chat en 
whatsApp.

KORTING

Op A - Merken tot  70% 
De kortingscode is op te vragen via de link op de website
www.ru.nl/pv/kortingen/leverancierskortingen/zoek-leverancier

Mis geen aanbieding meer,
download onze nieuwe app!

P h u m  J a i  G e z o n d h e i d s m a s s a g e  v o o r  v r o u w e n
Fahrenheitstraat 2, 6533 JP  NIJMEGEN 0633710742 
info@phumjai.nl www.phumjai.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Last van werkstress of bent u een bezorgde moeder? Druk, haast en stress veroorzaken 
hoofdpijn, nek- en schouderproblemen, en stijve spieren. Laat uzelf even een uurtje verwennen. 
Geef uzelf een cadeautje bij Phum Jai Gezondheidsmassage voor vrouwen. 

Ik verzorg massages specifiek bedoeld en speciaal geschikt voor vrouwen. Vrouwen 
hebben een heel ander lichaam en gedrag dan mannen, wat om een andere vorm van 
gezondheidsmassage vraagt. Naast traditionele massages bied ik speciale massages aan voor 
tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Daarnaast ook voor vrouwen in de overgang. 

Maak snel een afspraak. Ik hoop u gauw te mogen ontmoeten.

KORTING

Op alle massagebehandelingen vanaf 1 uur     5%
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P K  R u n n i n g s h o p
Dalwagen 43, 6669 CB  DODEWAARD 0488-480350 
info@pkrun.nl www.pkrun.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

PK Runningshop | Ruim 30 jaar dé hardloop- en wandelspecialist van Nederland!
Hardloop-, trail- en wandelschoenen, hardloop- en wandelkleding, elektronica en accessoires.
 
PK staat vooral bekend om haar goede service en persoonlijk en deskundig 1-op-1 advies. 
Hardloop-, trail- en wandelschoenen worden altijd op een zeer deskundige manier (gratis) 
aangemeten. Alle adviseurs zijn ervaren hardlopers of wandelaars, zodat ze jou als hardloper 
of wandelaar het beste advies kunnen geven.
•  Gratis uitgebreide voet- en loopscreening
• Deskundig 1-op-1 advies
• 35 meter lange hardlooptestbaan en aparte wandeltestbaan
• Aan de A15 en gratis parkeren voor de deur
• Voor de beginnende tot ervaren loper

Voor de beste hardloop- trail- of wandelschoenen ben je bij PK aan het juiste adres!

KORTING

Op hardloop-, trail- en wandelschoenen en kleding  10% 

P r o  A r t
van Welderenstraat 45 -47, 6511 MC  NIJMEGEN 024-3822222, 
info@pro-art.nl www.pro-art.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Bij Pro Art kunt u terecht voor kunstenaarsbenodigdheden en handenarbeidmaterialen. 
Wij verkopen o.a. olieverf, acrylverf en aquarelverf. Verder hebben wij in het assortiment 
schildersezels, schilderdoeken, papier, spielatten (op elke gewenste maat), boeken, etc. 
Tevens heeft Pro Art een lijstenmakerij waar u terecht kunt voor het inlijsten, restaureren en 
schoonmaken van uw kunstwerken. Telefoon: 024-3822223.

KORTING

Op ons gehele assortiment  10% 
Uitgezonderd boeken, aanbiedingen en lijstenmakerij.

P r o e f l o k a a l  B e i j  O n s
Daalsedwarsweg 21, 6521 EE  NIJMEGEN 024-3237020
info@beijons.nl www.beijons.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Proeflokaal Beij Ons is een speciaal biercafé met een eetfunctie. Dagelijks geopend vanaf 
12:00 uur voor lunch, kop koffie, een borrel en vanaf 17:00 uur om een hapje te eten. De kaart 
verandert wekelijks met keuze uit vis, vlees, vegetarisch en met altijd spareribs. Alles vers 
huisgemaakt en vriendelijk geprijsd.

Openingstijden: het gehele jaar vanaf 12:00 uur

KORTING

Op de gehele rekening (max. 5 personen,  10% 
daarna altijd in overleg)
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P r o f i l e  C a r  &  T y r e s e r v i c e  H e y e n d a a l
Heyendaalseweg 96, 6525 AK  NIJMEGEN 024-3294833 
stef.heurkens@profile.nl www.profile.nl/heyendaal
Relatiebeheerder PV Radboud: Antoon Voeten voete038@planet.nl

Voor auto onderhoud in Nijmegen bent u bij de Profile Car & Tyreservice Heyendaal aan het 
juiste adres. U kunt bij ons terecht voor onder andere onderhoud, APK-keuringen, aircoservice, 
trekhaken, diagnose van elektrische storingen, remmen, uitlaten en nog veel meer. Door de 
centrale inkoop van Profile Car & Tyreservice betaalt u altijd een concurrerende prijs voor 
onderhoud en reparaties aan uw auto. Offertes worden vooraf verstrekt, zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan. 

Wij zijn op loopafstand van het Radboud gevestigd. Makkelijk om ’s morgens uw auto 
te brengen en indien mogelijk ’s avonds weer op te halen. Uiteraard hebben wij een gratis 
leenfiets ter beschikking. U bent ook van harte welkom op onze vestigingen Bijsterhuizen en 
Energieweg 9 B.

KORTING

Op reparaties en onderhoud   10%

NIJMEGEN
Bijsterhuizen 1103 T 024 645 26 26
Energieweg 9B T 024 373 83 85
Heyendaalseweg 96  T 024 329 48 33   
www.profi le.nl/nijmegen

R e s t a u r a n t  I v o r y  e n  B i s t r o  B a r  I v o r y
Wintersoord 2, 6511 RR  NIJMEGEN 024-3603003
info@restaurantivory.nl www.restaurantivory.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Graag dagen wij onszelf uit om voor u een ultiem moment te creëren vol culinair avontuur in 
een ontspannen sfeer. Ook willen we u een functionele ambiance bieden voor een succesvolle 
zakelijke bijeenkomst en willen we tot uw beschikking staan bij een viering in de persoonlijke 
en/of zakelijke sfeer.Wij serveren allemaal gerechten met een culinaire smaakexplosie op basis 
van duurzame en eerlijke ingrediënten welke zijn samen gesteld door onze Chef de Cuisine 
Martijn Roelofs en Bram van Dartel. 

Naast restaurant is er ook een Bistro Bar Ivory.
Van Welderenstraat 58, 6511 MP Nijmegen
Tel.: 024-3229138
E-mail: info@bistrobarivory.nl  Website: www.bistrobarivory.nl

KORTING

Op de gehele rekening           10%     
Met uitzondering van groepen vanaf 7 personen en alleen voor privé gebruik. 
(niet zakelijk via de Radboud)

R e s t a u r a n t  D e  4  H e e r e n
St. Annastraat 259, 6525 GR  NIJMEGEN 024-3510364 
info@deheeren-nijmegen.nl www.deheeren-nijmegen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

De 4 Heeren is meer dan alleen een restaurant. De 4 Heeren is uitstekend bereikbaar, met 
genoeg parkeerplaats in de buurt. Naast dineren verzorgt De 4 Heeren elke werkdag lekkere 
lunches vanaf 12.00 uur ‘s middags. Een plek om lekker even te ontspannen en nabij het 
Radboudumc. En aan het einde van de werkdag kunt u aangenaam genieten van een kopje 
koffie, thee of een drankje in ons grand café. De 4 Heeren heeft een groot en gezellig terras 
met een comfortabel lounge gedeelte. Tevens beschikken wij over een aparte ruimte met een 
eigen ingang die wij verhuren voor al uw evenementen. Wanneer u een wens heeft op het 
gebied van een thema voor uw evenement, dan bent u bij ons ook aan het juiste adres.

KORTING

Op al onze hoofdgerechten en lunchgerechten (excl. drank) 10%      
Korting niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen
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R u n n e r s w o r l d  N i j m e g e n
Klein Mariënburg 3, 6511 SE NIJMEGEN 024-84832523
winkel@runnersworldnijmegen.nl www.runnersworldnijmegen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: PV Radboud info@pvradboud.nl

Runnersworld Nijmegen is dé grootste hardloopspeciaalzaak van Nijmegen en omgeving. 
Met ruim 400m2 aan hardloopbeleving slaag je bij ons áltijd! Of je nou gaat hardlopen, een 
triatlon gaat doen of aan bootcamp doet, wij hebben de expertise en artikelen in huis om jou 
van perfect advies te voorzien. Middels deskundig advies en uitvoerige loopanalyses met 
aanmeetapparatuur zorgen wij ervoor dat jij met een gerust hart je sport kan beoefenen.
Runnersworld Nijmegen en de Radboud Personeelsvereniging slaan de handen ineen en 
bieden jou leuke kortingen en acties aan bij aanschaf van producten bij ons in de winkel.
We hopen jou snel bij ons in de winkel te mogen begroeten!

KORTING

Alle leden van de Personeelsvereniging van Radboud krijgen bij Runnersworld Nijmegen 10% 
korting op aanschaf van schoenen, kleding en accessoires. 

AANBIEDING

Alle leden van de Personeelvereniging van Radboud krijgen: 
-  Een gratis paar functionele hardloopsokken bij aanschaf van een paar schoenen;
-  Een gratis trainingsschema (5km t/m hele marathon)

10% korting
Op de gehele kledingcollectie*

*niet i.c.m. acties of aanbiedingen

Runnersworld
Nijmegen

 Klein Mariënburg 3
6511PL, Nijmegen

S a l o n  G u i c h a r d
Oranjesingel 28, 6511 NV  NIJMEGEN 06-83555815
info@salonguichard.com www.salonguichard.com
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Salon Guichard is gevestigd aan de rand van het centrum van Nijmegen in een fraai pand aan 
een stadstuin. U kunt hier terecht voor diverse soorten gezichtsbehandelingen, massages en 
visagie. 
Eigenaresse Coline ontvangt u warm en hartelijk en voert met zorg haar behandelingen uit. 
Gezichtsbehandelingen en visagie worden uitgevoerd m.b.v. de hoogwaardige, diervriendelijke 
cosmetische merken Alpha-H en Zuii Organic. Daarnaast biedt Coline u ook verschillende 
specialisaties voor een optimaal resultaat.
Ga naar de site voor meer informatie of om u aan te melden voor de nieuwsbrief. 
Volg Salon Guichard op Instagram (salonguichard) voor de laatste actualiteiten.

KORTING

10%      

AANBIEDING

Geldig op alle gezichtsbehandelingen. Niet i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen.
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Keuze uit 400 scooters / Giant E-bikes

Gratis eigen 7-daagse pech-onderweg-service 
(7.00 tot 21.00 uur)

Inruil mogelijk, kom proefrijden! 

Radboud fietsplan mogelijk

Verhuur van (elektrische) fietsen, (elektrische) 
mountainbikes en scooters. Ook op locatie!

Gecontroleerd door onze 
specialisten

Zorgvuldig geselecteerde 
occasions

Bekende onderhouds-
historie

Gegarandeerde kilo-
meterstand

6 maanden garantie, 
onbeperkte kilometrage

Altijd gratis pech-onder-
weg-service

Gecontroleerd door onze 
specialisten

Zorgvuldig geselecteerde 
occasions

Bekende onderhouds-
historie

Gegarandeerde kilo-
meterstand

6 maanden garantie, 
onbeperkte kilometrage

Altijd gratis pech-onder-
weg-service

Gecontroleerd door onze 
specialisten

Zorgvuldig geselecteerde 
occasions

Bekende onderhouds-
historie

Gegarandeerde kilo-
meterstand

6 maanden garantie, 
onbeperkte kilometrage

Altijd gratis pech-onder-
weg-service

Gecontroleerd door onze 
specialisten

Zorgvuldig geselecteerde 
occasions

Bekende onderhouds-
historie

Gegarandeerde kilo-
meterstand

6 maanden garantie, 
onbeperkte kilometrage

Altijd gratis pech-onder-
weg-service

Gecontroleerd door onze 
specialisten

Zorgvuldig geselecteerde 
occasions

Bekende onderhouds-
historie

Gegarandeerde kilo-
meterstand

6 maanden garantie, 
onbeperkte kilometrage

Altijd gratis pech-onder-
weg-service

Sanders tweewielers

Sanders tweewielers

De Ren 6 | Groesbeek | Tel: 024-3972320
Altijd op weg samen met sanders

Altijd op weg samen met sanders

STORE GROESBEEK
S a n d e r s  T w e e w i e l e r s

De Ren 6, 6562 JK  GROESBEEK 024-3972320 
info@sanderstweewielers.nl www.sanderstweewielers.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Parkeerproblemen? Niet met een tweewieler van Sanders.
Voor een ruime keuze uit scooters en Giant E-bikes moet u bij Sanders zijn! Met een tweewieler 
heeft u geen last van parkeerproblemen of parkeerkosten.
Tweewielers worden zelfs nog goedkoper met het Fietsplan:
Wanneer medewerkers van de Radboud Universiteit een tweewieler aanschaffen via het 
Fietsplan betaalt de belastingdienst mee. Uw voordeel kan oplopen tot 52%. 
U als Radboud-medewerker krijgt gratis pech-onderweg-service.
Staat u stil? Wij komen direct naar u toe en brengen u naar uw eindbestemming.
Zo bent u altijd op weg! Samen met Sanders.
Bezoek onze winkel, Sanders Tweewielers in Groesbeek, of kijk op de website: www.
sanderstweewielers.nl

KORTING

Bij aanschaf van een tweewieler 7,5% 
Losse artikelen/accessoires  15%  
Reparaties  15%
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S c h e e p e r s  B i k e  T o t a a l
Malvert 7017, 6538 DP  NIJMEGEN 024-3446323 
info@scheepersbiketotaal.nl www.scheepers.biketotaal.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Scheepers Bike Totaal, al 36 jaar de elektrische fietsspecialist van Dukenburg, Lindenholt, Hatert 
en Grootstal. Wij zijn dealer van: Gazelle, Batavus, Sparta, QWIC en Dutch ID (elektrische) 
fietsen. Ook zijn we dealer van Batavus-en Loekie kinderfietsen. Ons tassenassortiment 
bestaat uit de merken Fast Rider, New Looxs en Basil.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT: FIETSLEASE. Er zijn diverse mogelijkheden om Uw nieuwe 
E-Bike te leasen tegen aantrekkelijke voorwaarden!
- Zie ook onze UITGEBREIDE WEBSITE!
- 1-dags-reparatieservice en onderhoud (op afspraak).
- 225 m2 fietsplezier!!

Dit jaar zijn wij ook dealer geworden van VAN RAAM aangepaste fietsen, fietsen voor eenieder, 
die op een gewone fiets niet meer kan fietsen. Uitgebreide informatie vindt U op hun website: 
www.vanraam.com of in de folder in onze winkel.

Vermelde kortingen niet i.c.m. andere acties.
Scheepers Bike Totaal: DE VRIENDELIJKE FIETSENMAKER.

KORTING

Onderdelen en accessoires     10%
Nieuwe fietsen 5%
Fietsen met elektrische trapondersteuning 5%
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S l a a p s f e e r
Gildeweg 17, 5437 AJ  BEERS NB 0485-322337 
info@slaapsfeer.nl www.slaapsfeer.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

Wij zijn Slaapsfeer! Dé slaapspecialist in de regio, met winkels in Beuningen, Groesbeek en 
Beers.

Bij ons maken de adviseurs nog écht het verschil. Zij zorgen ervoor dat eisen en wensen 
worden vertaald in slaapoplossingen. Want, goed presteren begint met een goede nachtrust.

Daarvoor hebben wij een uitgekiend assortiment van bedden, boxsprings, matrassen en 
bedtextiel. En, in onze winkels bieden we veel inspiratie en nieuwe ideeën voor uw slaapkamer 
met merken zoals Auping, MLine, Carpe Diem en Jensen. Ook onze seniorenbedden zijn meer 
dan de moeite waard om eens te proberen.

Kom gerust eens langs: bij ons bent u meer dan welkom!

KORTING

Op het gehele assortiment    10%     
Op het gehele assortiment een bestedingskorting van  15%
Niet geldig in combinatie met andere lopende acties

S u i t a b l e
Molenstraat 39, 6511 HA  NIJMEGEN 024-3233992
nijmegen@suitable.nl www.suitable.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jola Swaneveld info@pvradboud.nl

Welkom bij Suitable. Expert op het gebied van duurzame, kwalitatieve herenmode. Wat je 
ook zoekt: wij bieden value for money. Of je nu kiest voor ons eigen Suitable label of de 
andere topmerken: met ons brede fashion aanbod zetten we jou in je kracht door samen 
de juiste selectie te maken. Passend bij je karakter, bouw en de gelegenheid waarvoor jij je 
kleedt. Maak slimme stijlkeuzes. Shop online of kom langs in de winkel. 

KORTING 

 Met de code RADBOUDUMC krijg je bij een online bestelling 10% korting op de Suitable   
 collectie.   

AANBIEDING

 Gratis 3 paar Bio Katoen sokken
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T a x i  S a n d e r s
Prof. De Langen Wendelsstraat 18, 6524 RM  NIJMEGEN 024-3888845
info@taxisanders.nl www.taxisanders.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Marian Peters thiels-peters@hotmail.com

In 2019 is taxi Hofman samen gegaan met Taxi Sanders. Met de  uitstekende organisatie van 
taxi Sanders en de flexibele werkwijze van taxi Hofman zijn we u nog beter van dienst.
We zijn een enthousiast team van chauffeurs die 24 uur per dag voor u klaar staan.

Taxi Sanders verzorgt:
•  Taxi vervoer
•  Groepsvervoer
•  Rolstoelvervoer
•  Directievervoer
•  Airportservice
•  Chauffeursdiensten.

KORTING

Op alle ritten boven 4 km 20% 
uitgezonderd de ritten op airports

T o o n e n  R e i z e n
Groesbeekseweg 73A, NIJMEGEN
De hoge brug 24, MALDEN 024-3222235
Reizen@toonenreizen.nl www.toonenreizen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Toonen Reizen is een modern en all-round touringcarbedrijf met een eigen groepsreizen 
organisatie. Wij zijn actief in oa.: dagtochten, groepsvervoer, meerdaagse reizen, concert- en 
festivalvervoer, congresvervoer, excursiereizen, reizen op maat, woon-werkverkeer.
Ons werkgebied:
Touringcars:  Europa
Reisbureau voor groepen: Wereld

KORTING

Per lid op onze dagtochten  € 5,-
Per lid op meerdaagse reizen 5%
Op het huren van een complete touringcar 5%
Op pakketreizen naar Canada, via onze partner  5%
The Travel Company Van Betuw

T h e  F r e s h  F a c t o r y
Houtstraat 19, 6511 JK  NIJMEGEN 024-3972320 
nijmegen@thefreshfactory.eu www.thefreshfactory.eu
Relatiebeheerder PV Radboud: PV Radboud info@pvradboud.nl

Healthy fastfoodbar in het centrum van Nijmegen. Vers belegde broodjes, gezonde smoothies, 
lekkere salades & meer! Vers, snel & gezond eten en drinken voor goede prijzen.
 

KORTING

Op het gehele assortiment 10% 

Wil je de leveranciers bekijken op jouw smartphone? 
Installeer dan de app Korting PV Radboud op je iPhone of Android-toestel. 

Je vindt dan alle Leveranciers op alfabetische  
volgorde en per branche. Vanuit deze app kun je  
rechtstreeks bellen en mailen met de leverancier.

PV Radboud
René Descartesdreef 21, 6525 GL  NIJMEGEN
024 - 361 71 86  –  info@pvradboud.nl

Installeer de app!

Korting PV Radboud
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T u i n w e r e l d  M a l d e n
Broekkant 90, 6581 AH  MALDEN 024-3580943
malden@tuinwereld.nl www.tuinwereld.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

Tuinwereld: dat is winkelen in een sfeervol tuincentrum. U vindt bij ons alles voor uw tuin en 
huis. Niet alleen verrassende trends, maar ook voor leuke ideeën bent u bij ons aan het juiste 
adres.

KORTING

Op het gehele assortiment      10%     
De korting geldt alleen in filiaal Broekkant Malden

U T S  V e r k r o o s t  N i j m e g e n  b . v .
Bijsterhuizen 1131, 6546 AR  NIJMEGEN 024-3775322 
verkoop@utsverkroost.nl www.utsverkroost.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: PV Radboud info@pvradboud.nl

U GAAT VERHUIZEN! 

Maar hoe begint u? Verhuizen vergt vaak meer voorbereiding en werk dan u denkt. UTS 
Verkroost Nijmegen helpt u graag bij het voorbereiden, het verhuizen en de nazorg van 
uw verhuizing. Onze vakmannen zijn gespecialiseerd in alle soorten verhuizingen, van het 
verhuizen van een klein appartement in de binnenstad tot een internationale verhuizing van 
een luxe villa in Spanje. We pakken uw inboedel voor u in en zetten zelfs uw kasten in elkaar 
op het nieuwe adres. Kiest u voor verhuisbedrijf UTS Verkroost Nijmegen dan kiest u voor de 
zekerheid van een succesvolle verhuizing.

KORTING

Op alle diensten zoals omschreven in de advertentie:  15%     

Graag vooraf aangeven dat u van de PV-Radboud regeling gebruik wilt maken     
Korting niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
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UTS Nederland is een landelijke verhuisorganisatie met

25 locaties in Nederland. Met ruim 1000 jaar verhuis-

ervaring en altijd een UTS-vestiging bij u in de buurt

kiest u met UTS voor  bewezen, betrouwbare kwaliteit.

En wij doen meeer voor u dan alleen verhuizen! Van

het huren van verhuisdozen tot het compleet uit

handen geven van de organisatie en het bezem schoon

opleveren van de woning. Onze taak is het overnemen 

van uw zorgen zodat u zonder stress kunt genieten van 

uw verhuizing!
 
U kunt bij ons terecht voor:

VERHUIZEN EN MEEER

             
    WWW.UTS.NL   T 31(0)24 - 3775322

• Particuliere en zakelijke

   verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Speciale service voor ouderen

• Verhuisdirigente

• Handyman

• Schoonmaakservice

• Opslagruimte

• Huur- en verkoop 

   van verhuisdozen

In uw regio verhuist:

VooR IEdER bUdgET EEN VERHUISopLoSSINg! daaRoM VERHUIST IEdEREEN MET UTS!

NIJMEGEN
UTS VERKROOST

V i l l a  O u d - H e y e n d a e l 
Villa Oud-Heyendael, waar de PV Radboud is gehuisvest, is een stadsmonument met 
een bijzondere uitstraling. 

Villa Oud-Heyendael is prachtig gelegen in het groen, midden tussen de Radboud 
Universiteit en het Radboudumc. De centrale, rustige ligging is ideaal.

Enkele ruimtes van de Villa zijn ook beschikbaar voor groepen van de Radboud 
Universiteit en het Radboudumc. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld vergaderingen, 
kleinschalige bijeenkomsten, cursussen, trainingen, heidagen, etc. 

Vraag vrijblijvend informatie over beschikbare ruimtes, mogelijkheden en kosten: 
info@pvradboud.nl 

Villa Oud-Heyendael
René Descartesdreef 21, 6525 GL  NIJMEGEN
T 024 - 361 71 86
E info@pvradboud.nl

V a k h a n d e l  J a n s s e n
Oude Molenweg 137, 6533 WH  NIJMEGEN 024-3502830 
info@vakhandeljanssen.nl www.vakhandeljanssen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Antoon Voeten voete038@planet.nl

Vakhandel Janssen is uw winkel voor Sanitair, CV, Elektra, Airconditioning en Witgoed. 
U kunt bij ons terecht voor al het klein materiaal van wandcontactdozen, koppelingen, lampen, 
zekeringen enz. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor al het materiaal van groepenkasten, 
C.V.-installaties tot aan complete badkamers. Naast de winkel aan de Oude Molenweg kunt u 
ook winkelen op onze webshop, waar u ook onze aanbiedingen kunt vinden. Naast de verkoop 
van alle artikelen op het gebied van sanitair, CV, elektra, airconditioning, warmtepompen en 
witgoed, bieden wij ook de mogelijkheid aan om de artikelen bij u thuis te installeren. Ook 
voor andere werkzaamheden kunt u ons inschakelen, u kunt met alle klussen bij ons terecht. 

KORTING

Op alle Sanitair-, CV-,  10%
elektra- en airconditioningartikelen  

*Uitgezonderd installatiekosten en lopende kortingen/acties.
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V a l d i n  R e s t a u r a n t  Z a l e n c e n t r u m
van Peltlaan 4, 6533 ZM  NIJMEGEN 024-3556902
info@valdin.nl www.valdin.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Jos van Bommel j.vanbommel@science.ru.nl

Welkom bij Restaurant Valdin!
Restaurant Valdin is opgericht in 1974 en is een echt familiebedrijf. In 2009 hebben zoon en 
dochter het restaurant overgenomen en sindsdien is er veel veranderd aan het interieur en de 
kaart. Sinds begin 2021 is de start begonnen van 15 hotelkamers en de verwachting is om deze 
begin 2022 in bedrijf te hebben. We bieden uitstekende mogelijkheden voor al uw lunches, 
diners, borrels en promoties. Ons sfeervolle restaurant en onze gezellige zaal zullen al uw 
bijeenkomsten tot een succes maken. 

Valdin in vogelvlucht:
* Zeven dagen per week geopend, zondag t/m donderdag van 12:00 tot 21:00 uur en vrijdag 

en zaterdag van 12:00u tot 22:00 uur 
*  Uitgebreide lunch- en à la carte kaart
*  1 mooie aparte ruimte voor lunches, diners en borrels van 25 tot 70 personen.
*  Vanaf 2022 beschikbaarheid van 15 hotelkamers

KORTING

Op alles                                 5%

V e r h u i z e n  z o n d e r  z o r g e n
0615598095 (Anneke) 065022704 (Marlies) 
hallo@verhuizenzonderzorgen www.verhuizenzonderzorgen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

Heeft u hulp nodig bij het organiseren van uw verhuizing? Anneke en Marlies regelen het 
voor u!
De seniorenverhuisservice voor senioren en hun kinderen
‘Met een gerust hart wordt alles tot in de puntjes geregeld.’ Anneke
Alles gaat in overleg en dit is wat we doen:
• Uw verhuizing van A tot Z regelen
• Het opruimen en opleveren van uw oude huis
• Administratieve regelzaken afhandelen
• Een vast aanspreekpunt zijn voor betrokkenen
‘Het gaat ons om de mensen en wensen achter de verhuizing.’ Marlies 
Voor alle informatie en vrijblijvend contact: 
Telefoon: Anneke Nieuwland: 06 1559 8095
Marlies IJsvelt: 06 5022 7045

KORTING

Op de diensten van Verhuizen Zonder Zorgen  5%

V i l l a  K l e i n  H e u m e n
Scheidingsweg 111, 6525 TD  NIJMEGEN 024-3333010
info@villakleinheumen.nl www.villakleinheumen.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Op de grens van Nijmegen en Malden, in een prachtige, bosrijke omgeving, ligt Villa Klein 
Heumen. Het is een bijzondere, eigentijdse locatie die ruimte biedt aan alle mogelijke 
activiteiten waarbij ontmoeten centraal staat. Dat kan binnen, in de sprankelend ingerichte 
villa. Maar ook buiten, waar je energie en rust vindt in het bos. Het landgoed is ideaal 
voor bedrijven en particulieren die een inspirerende locatie zoeken voor een vergadering, 
presentatie, training, receptie, koffietafel of een andere bijzondere gelegenheid. 

Ontdek Villa Klein Heumen: 
Acht ruimtes, verschillend in grootte en sfeer;  voor 2 tot 150 personen – professioneel en 
persoonlijk, ruimtelijk en intiem – voor bedrijven/organisaties en particulieren – verschillende 
arrangementen in overleg samen te stellen – bereikbaar per auto en openbaar vervoer en  
gratis parkeren op eigen terrein.

KORTING

Op elke boeking    5%
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W a n c o  D o e  h e t  Z e l f
Daalseweg 228, 6521 GR  NIJMEGEN 024-3222989 
info@wancodoehetzelf.nl www.wancodoehetzelf.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Frans Wilbers pv.frans@outlook.com

Al 80 jaar uw leverancier in hartje Nijmegen oost, voor Doe-Het-Zelfartikelen, en voor al uw 
hout- en plaatmateriaal, maar ook uw verfspecialist met diverse A- en eigen merken. 
Klussen is niet voor iedereen weggelegd. Het Wanco klushulp team neemt het u graag uit 
handen. Zie onze site voor meer informatie. 

Openingstijden: 
ma.  10.15 - 18.00 uur; 
di. - vr.  09.00 - 18.00 uur; 
za.   09.00 - 17.00 uur.

KORTING

Op alle artikelen (muv enige netto-artikelen)  10%

W e b o  V e r l i c h t i n g  B V
Hadrianussingel 27, 6642AH  BEUNINGEN GLD 024-6776800
info@weboverlichting.nl www.weboverlichting.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Antoon Voeten voete038@planet.nl

Mooiste verlichtingsshowroom van Nederland! 
Uw adres voor hoogwaardige verlichtingsarmaturen. Zeer groot assortiment in klassieke en 
design verlichting voor zowel binnen als buiten en een zeer deskundig advies.

KORTING

Op alle artikelen, behoudens enkele design artikelen  20%

W a n c o  P a r k e t
Mortelweg 14A, 6551 AE  NIJMEGEN 024- 3233677 
info@wancoparket.nl www.wancoparket.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Hedwig Roeling info@pvradboud.nl

WANCO PARKET uw showroom op afspraak 7 dagen per week aan de Mortelstraat 14A in 
Weurt. Wij hebben een ruime keuze in visgraat, planken, pvc of laminaat en verzorgen ook 
uw traprenovatie. U kunt ons bereiken op 06 - 54234673 of 024-3233677 of per mail op info@
wancoparket.nl
Na een vrijblijvende afspraak in de showroom kan ik met stalen bij u thuis komen.
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw meubels opslaan in onze gratis grote gesloten aanhang-
wagen die wij voor uw deur plaatsen. Voor onderhoudsproducten kunt terecht op werkdagen 
tussen 16.00 en 18.00 uur en op afspraak aan de Van Peltlaan 185, 6533 ZD NIJMEGEN.
• Schuren en oliën/hardwaren van  € 27,- voor € 22,- per m². 
• Eiken multiplank 22 cm breed inclusief ondervloer, gelegd van  € 99,- voor € 89,- per m². 
• Eiken visgraat vanaf € 99,- 

KORTING

 •  10% of gratis plinten
 •  Geldt niet op de aanbiedingen
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W o r d P r e s s  c u r s u s
Waalbandijk 16, unit 40, 6541 AJ NIJMEGEN 06-45092662 
louis@wpress-cursus.nl info@wpress-cursus.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Antoon Voeten voete038@planet.nl

Leer alles over het werken met WordPress websites en het beheren van jouw content. De 
WordPress Cursus is een training van één dag, inclusief koffie, thee en verzorgde lunch. 
Daarnaast ontvang je een certificaat van deelname. Na de cursus laten we je niet aan je lot 
over, je kunt dan nog aanspraak maken op een uur ondersteuning. Zie onze website voor 
meer informatie.

Kortingen worden verstrekt via een kortingscode die u kunt verzilveren bij de online 
aanmelding. Op (digitaal) vertoon van uw kortingspas verstrekken wij u uw kortingscode.

KORTING

Op de beginnerscursus WordPress websites bouwen  € 10,-

Z o e v e r s  E l e k t r i s c h e  S c o o t e r s  e n  F i e t s e n
Griftdijk Zuid 137, 6663 BE  LENT 024-8200201
info@zoevers.nl www.zoevers.nl
Relatiebeheerder PV Radboud: Willy Brands w.brands@inkoop.ru.nl

Zoevers is dé specialist in verkoop, lease en onderhoud van e-bikes en elektrische scooters. Op 
een Zoever rijd je geruisloos, milieuvriendelijk en voordelig files voorbij. Alle e-bikes hebben 
een trapondersteuning die je kunt, maar niet per se hoeft te gebruiken. Minder inspanning 
om een grotere afstand af te kunnen leggen dus. Nergens meer bezweet aankomen en een 
heerlijk windje in de rug voelen. Zoevers verkoopt veel verschillende modellen van alleen 
maar kwaliteitsmerken, waaronder ook een zgn. speedelec die maar liefst 45 km/h kan en 
elektrische bakfietsen (handig als je eerst de kinderen naar school moet brengen)! Elektrische 
scooters zijn er in 25 km/u en 45 km/u modellen. Nooit meer hoeven tanken met een e-scooter, 
maar simpelweg opladen via netstroom. Dat is natuurlijk ideaal.

KORTING

Elektrische fietsen en scooters (m.u.v. lease) 5% 
Accessoires  10%
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Op alle artikelen

-12,5%*
Op lopende aanbiedingen  
op moment van aankoop  
2% extra productkorting

Bekijk uw
extra personeelskorting
op www.heilbron-radboud.nl

Zorg ook goed voor uzelf!
Profi teer nu van het verzekeringsplan! 
U kunt in het Collectief Verzekeringsplan 
kiezen uit een scala aan verzekeringen:

Verkeer:
Auto, motorfi ets, 
verkeersrechtsbijstand

Wilt u weten wat het Collectief 
Verzekeringsplan u te bieden heeft?
Ga dan naar www.heilbron-radboud.nl
Uw privacy is optimaal gewaarborgd. 

Verzekeringen   •   Hypotheken   •   Pensioenen   •   Financial Planning   •   Financieringen

Kasteellaan 30, 6602 DE Wijchen   •   [024] 64 95 000   •   wijchen@heilbron.nl   •   www.heilbron.nl

Heilbron is uw adviseur voor deelname aan 
het Collectief Verzekeringsplan voor 
de leden van de PV Radboud. Wij bieden 
tot wel 40% korting op de standaard 
maatschappijtarieven.

Het Collectieve Verzekeringsplan biedt veel 
voordelen:

» Aantrekkelijke premies door 

personeelskorting

» 24-uurs dienstverlening

» Snelle schaderegeling en noodhulp

» Éénjarige contracten

» Gespreide betaling mogelijk

Overig:
Gezinsongevallen en rechtsbijstand 
voor particulieren

Recreatie:
Caravan, doorlopende reis en 
pleziervaartuig

Wonen:
Woonhuis, inboedel, kostbaarheden,
aansprakelijkheid, glas

De nieuwe 

naam van
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