
‘Als VVE moet je 
rekening houden met 

álle woonwensen’

Wij wonen allemaal onder één dak.

GECONTROLEERDE 
TOEGANG

POLITIE KEURMERK
VEILIG WONEN

LANGER THUIS WONEN

WOONCOMFORT



Wilt u ook meer comfort en bedieningsgemak 
in uw appartementencomplex?

Algemene deuren in een 

appartementencom-

plex zijn veelal deuren die 

met een sleutel bediend 

moeten worden en die voorzien zijn van een deurdranger.                    

Niet de deuren met het meeste bedieningsgemak dus. 

Polvo-specialisten kunnen voor u een plan op maat maken 

om deuren te automatiseren. De deuren kunnen desge-

wenst worden geopend door middel van een schakelaar, 

radar, codetableau of via elektronische sleutels. U bepaalt 

zelf de mate van gebruiksvriendelijkheid. De veiligheidsas-

pecten en voorschriften worden hierbij uiteraard in het oog 

gehouden. 

Elk Polvo-bedrijf werkt met gerenommeerde merken en 

heeft een ruime ervaring op dit gebied. 

Eén aanspreekpunt voor:

 Toegangscontrole

 Vervangen van oude sluitplannen

 Plaatsen van draaideurautomaten

 Vervangen van oude postkasten / 

 intercom en videosystemen

In deze brochure leest u er alles over!



Draaideurtechniek:  
diverse varianten met grote sluitkracht

Vraag naar de vele mogelijkheden en een per-

soonlijk advies op de locatie door één van onze 

specialisten, 

Een greep uit ons assortiment: 

• Diverse deurautomaten 

• Drukknoppen bedraad maar ook draadloos 

• Draaicirkelbeveiliging 

• Sleutelschakelaars 

• Afstandsbediening 

• Toe te passen i.c.m. toegangscontrole 

• Elleboogschakelaar 

• Radar/sensor 

Kortom, ook voor alle draaideurautomatiek 
is PoIvo de specialist!! 

Ook draaideurautomaten van de diverse A-merk fabrikanten kunnen wij uit voorraad leveren 

en monteren met onze eigen opgeleide monteurs.



Polvo Bouw App: al uw 
info online beschikbaar

Een VVE-voorzitter 
aan het woord...

“Polvo heeft ons vooraf prima voorgelicht 

en ondersteund, zodat we een goede, wel-      

overwogen keuze hebben kunnen maken. 

De montage is door de monteurs van Polvo   

keurig verzorgd en tijdens het gehele project is 

de begeleiding van Polvo prima geweest. Ook 

de afsluiting van het project en het nalopen 

van eventuele restpuntjes is vlekkeloos verlopen. 

We zijn blij dat we ons door Polvo compleet 

hebben laten ontzorgen; het is zeer prettig als 

je bij één partij (en dus één aanspreekpunt) 

met al je wensen terecht kunt.  Met Polvo is 

het goed zaken doen!”

Dhr. Karel van Moorsel , 

V.v.E. Jan Pannebakkerhof te Waalwijk

 

 

 

 

 

QR-CODE en download de appSCAN DE QR-CODEQR-CODE

Dé app voor u!

Bekijk onze acties 

Artikelen scannen

Uw favorieten

Gemakkelijk en snel

Filmpjes

Bestelhistorie

Productinfo

 

 

 

 

 

QR-CODE en download de appSCAN DE QR-CODEQR-CODE

NIEUW!



Wie mag er binnen?

Niet iedereen heeft toegang tot uw ge-

bouw. Bewoners en dienstverleners etc. 

hebben een sleutel waarmee ze toegang 

hebben tot bepaalde ruimtes. 

Maar wat als er een sleutel 
verloren raakt? 

Met een elektronisch toegangscontrolesys-

teem is zoiets eenvoudig op  te lossen. Ver-

liest men de “elektronische sleutel” dan kan 

men deze eenvoudig uitprogrammeren. 

Toegang wordt verleend middels een elek-

tronische sluiting zoals een elektronisch slot, 

cilinder of beslag. De flexibiliteit en mogelijk-

heden van zo’n systeem zijn verbluffend en 

men is in staat om, indien nodig, onmiddellijk 

wijzigingen in het systeem aan te brengen.

Ook de mate van veiligheid en bedieningsge-

mak kunt u zelf bepalen: het is o.a. mogelijk 

om de deur automatisch open te laten gaan. 



Passende oplossingen voor
zelfredzaamheid

We blijven (soms noodgedwongen) langer thuis wonen waardoor we langer voor 
onszelf dienen te zorgen. Polvo lanceert een concept waarmee hulpbehoeven-
den een handreiking wordt geboden op het gebied van zelfredzaamheid. Door 
het toepassen van de huidige kennis en de nieuwste technologieën is het moge-
lijk een oplossing te bieden in langer thuis wonen. Dit alles onder de noemer 
RED.

RED biedt oplossingen aan voor het langer thuis wonen, wij denken hierbij aan veilige en com-
fortabele toegang, alarmering, producten voor hulp in huis en digitale communicatie met man-
telzorg en / of professionele zorg.

In deze brochure nemen wij u graag mee naar de vele mogelijkheden van RED. Wij zijn klaar 
voor de toekomst. De bewoner staat centraal en kan naar eigen behoefte de toegang en alarme-
ring inzetten. Familie, naasten, mantelzorg en professionele zorg maken uiteraard onderdeel 
uit van deze oplossingen. Ook kunnen woning corporaties en verenigingen van eigenaren mee 
participeren in langer thuis wonen.

Woning corporatie en Vereniging van Eigenaren

Passende oplossingen voor
zelfredzaamheid

We blijven (soms noodgedwongen) langer thuis wonen waardoor we langer voor 
onszelf dienen te zorgen. Polvo lanceert een concept waarmee hulpbehoeven-
den een handreiking wordt geboden op het gebied van zelfredzaamheid. Door 
het toepassen van de huidige kennis en de nieuwste technologieën is het moge-
lijk een oplossing te bieden in langer thuis wonen. Dit alles onder de noemer 
RED.

RED biedt oplossingen aan voor het langer thuis wonen, wij denken hierbij aan veilige en com-
fortabele toegang, alarmering, producten voor hulp in huis en digitale communicatie met man-
telzorg en / of professionele zorg.

In deze brochure nemen wij u graag mee naar de vele mogelijkheden van RED. Wij zijn klaar 
voor de toekomst. De bewoner staat centraal en kan naar eigen behoefte de toegang en alarme-
ring inzetten. Familie, naasten, mantelzorg en professionele zorg maken uiteraard onderdeel 
uit van deze oplossingen. Ook kunnen woning corporaties en verenigingen van eigenaren mee 
participeren in langer thuis wonen.

Woning corporatie en Vereniging van Eigenaren

Passende oplossingen voor
zelfredzaamheid

We blijven (soms noodgedwongen) langer thuis wonen waardoor we langer voor 
onszelf dienen te zorgen. Polvo lanceert een concept waarmee hulpbehoeven-
den een handreiking wordt geboden op het gebied van zelfredzaamheid. Door 
het toepassen van de huidige kennis en de nieuwste technologieën is het moge-
lijk een oplossing te bieden in langer thuis wonen. Dit alles onder de noemer 
RED.

RED biedt oplossingen aan voor het langer thuis wonen, wij denken hierbij aan veilige en com-
fortabele toegang, alarmering, producten voor hulp in huis en digitale communicatie met man-
telzorg en / of professionele zorg.

In deze brochure nemen wij u graag mee naar de vele mogelijkheden van RED. Wij zijn klaar 
voor de toekomst. De bewoner staat centraal en kan naar eigen behoefte de toegang en alarme-
ring inzetten. Familie, naasten, mantelzorg en professionele zorg maken uiteraard onderdeel 
uit van deze oplossingen. Ook kunnen woning corporaties en verenigingen van eigenaren mee 
participeren in langer thuis wonen.

Woning corporatie en Vereniging van Eigenaren

Passende oplossingen voor
zelfredzaamheid

We blijven (soms noodgedwongen) langer thuis wonen waardoor we langer voor 
onszelf dienen te zorgen. Polvo lanceert een concept waarmee hulpbehoeven-
den een handreiking wordt geboden op het gebied van zelfredzaamheid. Door 
het toepassen van de huidige kennis en de nieuwste technologieën is het moge-
lijk een oplossing te bieden in langer thuis wonen. Dit alles onder de noemer 
RED.

RED biedt oplossingen aan voor het langer thuis wonen, wij denken hierbij aan veilige en com-
fortabele toegang, alarmering, producten voor hulp in huis en digitale communicatie met man-
telzorg en / of professionele zorg.

In deze brochure nemen wij u graag mee naar de vele mogelijkheden van RED. Wij zijn klaar 
voor de toekomst. De bewoner staat centraal en kan naar eigen behoefte de toegang en alarme-
ring inzetten. Familie, naasten, mantelzorg en professionele zorg maken uiteraard onderdeel 
uit van deze oplossingen. Ook kunnen woning corporaties en verenigingen van eigenaren mee 
participeren in langer thuis wonen.

Woning corporatie en Vereniging van Eigenaren

Woningcorporatie en Vereniging van Eigenaren



Passende oplossingen voor
zelfredzaamheid

Als woning corporatie of vereniging van eigenaren, herkent u de vragen rondom 
beheer van toegang tot uw algemene deuren en woningen. In vele situaties 
wordt dit uitgevoerd middels een zogenaamd mechanisch sleutelsysteem. Dit 
vergt het nodige beheer, levertijden bij sleutelbestellingen en aanpassingen bij 
eventueel sleutelverlies.

De oplossing is direct beschikbaar, RED Evolution brengt u de vele mogelijkheden van beheer 
van veilige toegang tot uw complex(en). In de volgende toelichting treft u onze reeds beproefde 
oplossingen. Daarnaast heeft RED Alarmering diverse uitbreidingen om de aanvullende wensen 
van uw bewoners te kunnen invullen.

- Gebruik van elektronische sleutels, eenvoudig en makkelijk
- Beheer middels internet, voor corporatie en bestuur 
- Beheer middels internet, voor uw bewoners
- 24/7 on-line, direct alles geregeld
- Geschikt voor zorg toegang en alarmering opvolging
- Beschikbaar middels gratis app op Android en IOS

Woning corporatie en Vereniging van Eigenaren

Centrale deur(en) worden 
voorzien van een wandlezer 
verbonden middels de 
Netbox Live met internet

Woning voordeur kan worden 
voorzien van een elektronische 
toegang. Optioneel beheer middels 
Netbox Live met internet

Woning kan worden 
uitgebreid met diverse 
alarmering oplossingen

RED Evolution START

RED Evolution PLUS & EXTRA

RED Evolution CENTRAAL

RED Netbox Live RED CQ-Alarmering

RED Ei-Alarmering

Passende oplossingen voor
zelfredzaamheid

Als woning corporatie of vereniging van eigenaren, herkent u de vragen rondom 
beheer van toegang tot uw algemene deuren en woningen. In vele situaties 
wordt dit uitgevoerd middels een zogenaamd mechanisch sleutelsysteem. Dit 
vergt het nodige beheer, levertijden bij sleutelbestellingen en aanpassingen bij 
eventueel sleutelverlies.

De oplossing is direct beschikbaar, RED Evolution brengt u de vele mogelijkheden van beheer 
van veilige toegang tot uw complex(en). In de volgende toelichting treft u onze reeds beproefde 
oplossingen. Daarnaast heeft RED Alarmering diverse uitbreidingen om de aanvullende wensen 
van uw bewoners te kunnen invullen.

- Gebruik van elektronische sleutels, eenvoudig en makkelijk
- Beheer middels internet, voor corporatie en bestuur 
- Beheer middels internet, voor uw bewoners
- 24/7 on-line, direct alles geregeld
- Geschikt voor zorg toegang en alarmering opvolging
- Beschikbaar middels gratis app op Android en IOS

Woning corporatie en Vereniging van Eigenaren

Centrale deur(en) worden 
voorzien van een wandlezer 
verbonden middels de 
Netbox Live met internet

Woning voordeur kan worden 
voorzien van een elektronische 
toegang. Optioneel beheer middels 
Netbox Live met internet

Woning kan worden 
uitgebreid met diverse 
alarmering oplossingen

RED Evolution START

RED Evolution PLUS & EXTRA

RED Evolution CENTRAAL

RED Netbox Live RED CQ-Alarmering

RED Ei-Alarmering

Passende oplossingen voor
zelfredzaamheid

We blijven (soms noodgedwongen) langer thuis wonen waardoor we langer voor 
onszelf dienen te zorgen. Polvo lanceert een concept waarmee hulpbehoeven-
den een handreiking wordt geboden op het gebied van zelfredzaamheid. Door 
het toepassen van de huidige kennis en de nieuwste technologieën is het moge-
lijk een oplossing te bieden in langer thuis wonen. Dit alles onder de noemer 
RED.

RED biedt oplossingen aan voor het langer thuis wonen, wij denken hierbij aan veilige en com-
fortabele toegang, alarmering, producten voor hulp in huis en digitale communicatie met man-
telzorg en / of professionele zorg.

In deze brochure nemen wij u graag mee naar de vele mogelijkheden van RED. Wij zijn klaar 
voor de toekomst. De bewoner staat centraal en kan naar eigen behoefte de toegang en alarme-
ring inzetten. Familie, naasten, mantelzorg en professionele zorg maken uiteraard onderdeel 
uit van deze oplossingen. Ook kunnen woning corporaties en verenigingen van eigenaren mee 
participeren in langer thuis wonen.

Woning corporatie en Vereniging van Eigenaren

RED CQ-Alarmering

RED Evolution CENTRAAL RED Evolution START RED Ei-Alarmering

RED Netbox Live RED Evolution PLUS & Extra

- Gebruik van elektronische sleutels, eenvoudig en makkelijk
- Beheer middels internet, voor corporatie en bestuur
- Beheer middels internet, voor uw bewoners
- 24/7 on-line, direct alles geregeld
-  Geschikt voor zorg toegang en alarmering opvolging
- Beschikbaar middels gratis app op Android en IOS

Woningcorporatie en Vereniging van Eigenaren

Als woningcorporatie of vereniging van eigenaren, herkent u de vragen rondom



Secucare: met hulp in huis woont u langer thuis!

Douchekrukje

Vermindert de kans op uitglijden en maakt tegelijkertijd 
het douchen een stuk makkelijker. Rugleuning is op-
tioneel aan te schaffen. Maximale belasting voor het 
krukje is 125kg.

Drempelsysteem

Modulair systeem voor deurdrempels gemaakt van 
duurzame kunststof onderdelen. die snel en makke-
lijk in elkaar gezet kunnen worden. De verschillende 
modules zijn allen op maat te maken. Wordt geleverd 
inclusief montagemateriaal en is in diverse maten en 
uitvoeringen verkrijgbaar.

Douchezitje

Douchezitje is geschikt voor het comfortabel douchen 
en het voorkomen van onveilige situaties. Het zitje 
neemt weinig ruimte in en is zeer geschikt voor kleine 
doucheruimtes. Maximale belasting is 150kg.

Toilet klapbeugel

De toilet klapbeugel biedt extra houvast in situaties 
waar dat nodig is. bijvoorbeeld naast het toilet. De 
beugel geeft extra steun bij het gaan zitten of op-
staan. 

Sanitair wandbeugel

Deze stevige wandbeugels zijn verkrijgbaar in diverse 
lengtes, daardoor is voor elke situatie een geschikte 
beugel leverbaar. Glow in the dark ring verkrijgbaar.

Douchestoeltje

Het douchestoeltje is een comfortverhogend hulp-
middel tijdens het douchen. Vermindert de kans op 
uitglijden en maakt tegelijkertijd het douchen een stuk 
makkelijker. Rugleuning en armleuningen zijn optioneel 
aan te schaffen. Maximale belasting 125kg. 



Postkasten

De meest gebruikte postkasten zijn de postkasten die naast een deur 

(deurzijdeel of portiekafsluit genoemd) geplaatst worden. Deze kasten 

hebben vrijwel altijd een inworp aan de voorzijde en uitname aan de 

achterzijde van de kast. Intercom, toegangscontrole en eventueel een 

sleutelschakelaar kunnen mooi ingebouwd worden geheel volgens uw 

wens. Leverbaar in alle RAL kleuren en RVS, alsmede diverse anodiseer 

kleuren. Deze kasten worden meestal thermisch geïsoleerd uitgevoerd 

zodat u de kou van buiten niet via de postkasten in de hal krijgt.

Uiteraard leveren wij ook alle andere modellen postkasten zoals 

wandopbouw brievenbussen, wandinbouw brievenbussen, muurdoor-

werp brievenbussen en vrijstaande brievenbussen. 

Bewegwijzering

Ieder gebouw heeft in meer of mindere mate behoefte aan bewegwijzering. Bezoekers of zelfs 

hulpdiensten dienen snel en efficiënt naar hun plaats van bestemming geleid te worden. Maar 

naast de verwijsborden zijn andere borden ook belangrijk; denk hierbij aan huisnummers, num-

merplaten voor bijv. bergingen of parkeerplaatsen. Spanningsstickers voor de meterkasten en 

tal van andere aanduidingen. Laat ons adviseren zodat u een goede efficiënte bewegwijzering 

krijgt.

Naast levering en montage verzorgen wij ook het verwijderen en afvoeren van oude   
installaties, postkasten, intercom etc. zodat u daar geen omkijken naar heeft!

Postkasten en bewegwijzering



Hoe veilig woont u?
Voorkom inbraak! 

Gebouwtoegankelijkheid 
voor gehandicapten

Uw woning moet een plek zijn waar u zich altijd veilig voelt. Een in-

braak levert niet alleen materiele schade op. Als een onbekende in 

uw woning is geweest en uw spullen heeft doorzocht, geeft dat een 

onveilig gevoel. Hoewel een inbraak nooit 100% te voorkomen is, kunt 

u de kans wel aanzienlijk verkleinen door de inzet van het Politiekeur-

merk veilig wonen (PKVW). De kans op een inbraak kan door het Poli-

tiekeurmerk veilig wonen maar liefst afnemen tot 95%.

Elk Polvo-bedrijf heeft erkende PKVW adviseurs voor zowel bestaan-

de als nieuwbouw tot uw beschikking zodat u het beste advies krijgt.

Vanaf 1 januari 2017 geldt een algemene verplichting om gebouwen, 

appartementencomplexen en bedrijven toegankelijk te maken voor 

mensen met een handicap. De Tweede Kamer heeft daarover over-

eenstemming bereikt. Voorkom problemen en wees voorbereid op 

deze nieuwe wetgeving! 

Wij helpen u daar graag bij met bijvoorbeeld drempel oprijplaten

Vele toepassingsmogelijkheden.

• Hoogwaardig materiaal

• Oprijplaten zijn opvouwbaar en

 gemakkelijk mee te nemen

• Anti-Slip toplaag

• Licht gewicht product

• Hoge belasting mogelijk

NIEUWE WETGEVING

Wees er op tijd bij!

Deze oprijplaten verzorgen mobiliteit voor rolstoel gebonden per-

sonen. Ideale hulp voor het overbruggen van dorpels, stoepen en 

opstaande randen. Alle oprijplaten zijn voorzien van een anti-slip 

toplaag. De oprijplaten zijn, zelfs in extreme weersomstandigheden, 

altijd begaanbaar. De oprijplaten zijn gemaakt naar hoge kwali-

teitseisen, om te zorgen voor een lange levensduur ook als de pro-

ducten buiten worden gebruikt. 



Producten waarmee u 
inbrekers geen kans geeft

Kerntrekbeslag
Ivana veiligheids 
insteekslot

Schuifpuibeveiliger

SKG*** 
veiligheidscilinder

Anti-inbraak
              strippen

Veiligheids raamcombi                
                   Ivana

Deurspionnen 
              digitaal

Veiligheids 
meerpuntsluiting 
Ivana

Ivana oplegslot 
met veiligheids-
rozet

Ivana Remote 2.0 
afstandbediening

Kluizen

Ivana veiligheids 
bijzetslot

Veiligheids 
raamboompje

 Enkele PKVW-goedgekeurde producten die wij in ons assortiment voor u op voorraad houden:



Er is altijd een Polvo-vestiging 
bij u in de buurt!

DUBSON Barendrecht
Zweth 56, 2991 LH
T 0180 - 696666
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
Vrijdag 7.00 - 16.00 u
zaterdag 8.30 - 12.00 u

DE SCHAKEL Huizen
Ambachtsweg 24, 1271 AM
T 035 - 5253544
Geopend ma t/m vrij 7.30 - 17.00 u
zaterdag gesloten

KOBAM Dongen
De Hak 16b, 5107 RG
T 0162 - 318757
Geopend ma t/m vrij 7.30 - 17.00 u
zaterdag 8.30 - 12.00 u

LEYS Breda
Korte Huifakkerstraat 4, 4815 PS
T 076 - 5716500
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag 8.30 - 12.00 u 
LEYS Roosendaal
Stepvelden 16, 4704 RM
T 0165 - 522020
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag 8.30 - 12.00 u
LEYS Middelburg
Laan der VN 1g, 4334 ES
T 0118 - 633011 
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
LEYS Terneuzen
Patentweg 4, 4538 BR
T 0115 - 649808
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
LEYS Gouda
Nw Gouwe OZ 12a, 2801 SB
T 0182 - 536500
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten

LEYS Zevenbergen
Tradeboulevard 5a, 4761 RL
T 088 - 7651999
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
LEYS Bergen op Zoom
Marconilaan 5, 4622 RD
T 0164 - 240352
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag  8.30 - 12.00 u
LEYS Steenbergen
Pr. Reinierstraat 18j, 4651 RZ
T 0167 - 542129
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
LEYS Tilburg
Brakman 61, 5047 SV
T 013 - 5780090
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
LEYS Barendrecht
Zweth 56, 2991 LH
T 0180 - 696666
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
Vrijdag 7.00 - 16.00 u
zaterdag 8.30 - 12.00 u

HOLTGREFE Waalwijk
Cartografenweg 22, 5141 MT
T 0416 - 569595
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 - 12.00 u
HOLTGREFE Den Bosch
Afrikalaan 17, 5232 BD
T 073 - 6429595
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
HOLTGREFE Veghel
Eisenhowerweg 9, 5466 AB
T 0413 - 340616
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
HOLTGREFE Oosterhout
Damweg 9-11, 4905 BS
T 0162 - 480830
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten

HOLTGREFE Breda
Korte Huifakkerstraat 4, 4815 PS
T 076 - 5307530
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag 8.30 - 12.00 u

VAN DER STAD Wijchen
Bijsterhuizen 30-03, 6604 LP
T 024 - 3454444
Geopend ma t/m vrij 7.30 - 17.00 u
zaterdag gesloten
VAN DER STAD Nijmegen
Energieweg 3, 6541 CW
T 024 - 3228122
Geopend ma t/m vrij 7.30 - 17.00 u
zaterdag gesloten
VAN DER STAD Tiel
Morsestraat 8a, 4004 JP
T 0344 - 616520
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten

VAN DER STAD Oss
Kantsingel 16d, 5349 AJ
T 0412 - 614559
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten

VAN DEN HAM Nijkerk
Watergoorweg 57, 3861 MA
T 033 - 2451252
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.30 u
Vrijdag 7.30 - 17.00 u
zaterdag 9.00 - 12.00 u
VAN DEN HAM Zeewolde
Mast 38a, 3891 KG
T 036 - 2052040
Geopend ma t/m vrij 8.00 - 17.00 u
zaterdag gesloten

HENDRIKS Uden
Liessentstraat 2, 5405 AG
T 0413 - 338105
Geopend ma t/m vrij 7.00 - 18.00 u
zaterdag 8.00 - 16.00 u
HENDRIKS Best
Randweg 9, 5683 CL
T 0499 - 747120
Geopend ma t/m vrij 7.00 - 17.30 u
zaterdag 8.00 - 12.00 u

KRUYT Hoofddorp
Parellaan 20, 2132 WS
T 023 - 5651414
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
KRUYT Wassenaar
Marineweg 21, 2241 TX
T 070 - 5119261
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
KRUYT Leiderdorp
Touwbaan 1h, 2352 CZ
T 071 - 5899203
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u, 
zaterdag 8.00 - 12.00 u
KRUYT Zoeterwoude
Industrieweg 14, 2382 NV 
T 088 - 7651650
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
KRUYT Noordwijkerhout
Pletterij 4, 2211 JT
T 0252 - 371447
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
KRUYT Bergschenhoek
Leeuwenhoekweg 6, 2661 CZ
T 010 - 5217899
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u 
zaterdag gesloten

LEKKERKERKER Houten
Hoofdveste 24, 3992 DG
T 030 - 6376291
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
LEKKERKERKER Utrecht
St. Laurensdreef 35, 3565 AJ
T 030 - 2652522
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
LEKKERKERKER Amersfoort
Terminalweg 7, 3821 AJ
T 033 - 4562045
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten
LEKKERKERKER Wijk bij Duurstede
Hoge Maat 2, 3961 NC
T 0343 - 571476
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u 
zaterdag gesloten

LEKKERKERKER

LEYS

HOLTGREFE

VAN DER STAD

KRUYT

HENDRIKS

CYSTAC Roosendaal
Stepvelden 16, 4704 RM
 T 0165 - 526100
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 15.30 u 
zaterdag gesloten

CYSTAC

KOBAM

DE SCHAKEL

DUBSON

VAN DEN HAM


