2019
Voordeelgids Stichting Belangengroep Drechtsteden
In deze voordeelgids staat alle informatie die te vinden is op onze website:
www.belangengroepdrechtsteden.nl. Deze printbare versie van de website wordt slechts
eenmaal per jaar geactualiseerd. Mogelijk zijn er na het maken van deze versie wijzigingen
aangebracht op de website. Kijk dus voor het laatste nieuws en eventuele wijzigingen op onze
website.
Met behulp van deze voordeelgids kunt u, als deelnemer van de stichting, de weg vinden naar
financieel voordeel bij uitgaven of het sluiten van verzekeringen en/of het gebruik maken van
financiële diensten. Raadpleeg deze voordeelgids en maak gebruik van uw deelnemerskaart,
het is beslist de moeite waard.
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Stichting Belangengroep Drechtsteden
Heelalstraat 99
3328 GG Dordrecht
e-mail: info@belangengroepdrechtsteden.nl
Bankrelatie:
ING: NL12 INGB 0002 8247 35
t.n.v. Stichting Belangengroep Drechtsteden
Bij betaling graag steeds uw deelnemersnummer vermelden!
De Stichting Belangengroep Drechtsteden werd opgericht op 25 juni 1973 en is statutair
gevestigd te Dordrecht. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41119122.
Voor eventuele vragen kunt u het beste per e-mail contact met ons opnemen. Het antwoord op
uw vraag kunt u wellicht ook vinden bij onze Frequently Asked Questions, verderop in deze
voordeelgids.

Raad van Bestuur
Voorzitter

R. Clemens

06 13 06 84 65

Secretaris

A.P.H. van der Togt

078 - 617 49 46

Penningmeester

H.A. Bosman

tijdelijk niet beschikbaar

Lid

J.F.M. Hochstenbach
(wnd. penningmeester)

06 52 69 78 66
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Deelnemerschap
Het deelnemerschap vangt aan nadat de deelnemersbijdrage is ontvangen en loopt tot 1 maart
van het jaar daarop. Indien de bijdrage niet tijdig is ontvangen wordt het deelnemerschap
beëindigd.
Voor telefonische informatie met betrekking tot de deelnemersadministratie kunt u terecht bij
de wnd. penningmeester, telefoon 06 52 69 78 66 (uitgezonderd op dinsdag) of per e-mail via
info@belangengroepdrechtsteden.nl.
Het antwoord op uw vraag kunt u wellicht ook vinden bij onze Frequently Asked Questions,
verderop in deze voordeelgids.

Deelnemerschap wijzigen of beëindigen
In geval van verhuizing, ontslag, pensioen, overlijden, overplaatsing en/of beëindiging
deelnemerschap, dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan:
Secretariaat Stichting Belangengroep Drechtsteden
Heelalstraat 99, 3328 GG Dordrecht
onder vermelding van uw deelnemersnummer.
U kunt uw wijziging ook mailen naar info@belangengroepdrechtsteden.nl.
In geval van overlijden van de deelnemer kan de partner deelnemer blijven. Dit is van belang
in verband met de collectiviteitskorting op verzekeringen van Centraal Beheer Achmea. Ook de
deelnemer die met pensioen gaat of waarvan het dienstverband wordt beëindigd wegens
arbeidsongeschiktheid kan deelnemer blijven. Indien de deelnemer tijdens actieve dienst
besluit het deelnemerschap te beëindigen, dan kan hij/zij na de datum van ontslag of pensioen
niet opnieuw deelnemer worden.

Voorwaarden voor deelnemerschap
Om deelnemer te kunnen worden in de Stichting Belangengroep Drechtsteden dient u in
dienstverband werkzaam te zijn bij een van de onderstaande diensten of bedrijven.
Organisatie / Bedrijf
Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
Brandweer ZHZ
Drechtwerk
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Gemeente Dordrecht
Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ
Kiltunnel
Omgevingsdienst ZHZ
HVC
Openbaar Onderwijs
Politie
Stichting ToBe
Woonbron

Deelnemerschap open voor
alle werknemers
alle werknemers
alle ambtelijk personeel (geen Participatiewet)
alle werknemers
alle werknemers
alle werknemers
alle werknemers
alle werknemers
alle werknemers werkzaam in Dordrecht
alle werknemers
alle werknemers district ZHZ
alle werknemers
alle werknemers werkzaam in Dordrecht

Neem contact op met ons secretariaat in geval u twijfelt of u als deelnemer in onze Stichting
kunt worden toegelaten.
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Deelnemer worden?
U kunt deelnemer worden door overschrijving van de jaarlijkse deelnemersbijdrage ad. € 9,op onze bankrekening NL 12 INGB 0002 8247 35 t.n.v. Stichting Belangengroep Drechtsteden,
onder vermelding van de instelling, de sector of het bedrijf waar u werkzaam bent. Na betaling
ontvangt u de deelnemerskaart. Vermeld bij betaling: uw naam (ook meisjesnaam), uw
adresgegevens en de woorden "nieuwe deelnemer".

Deelnemerskaart
De deelnemerskaart kan door u en uw inwonende gezinsleden worden gebruikt. Toon uw kaart
op bescheiden wijze en voordat het bedrag op de kassa wordt aangeslagen. Bij aflevering en
betaling van het artikel op een later tijdstip toont u de kaart op het moment dat
overeenstemming bestaat over de prijs en voordat de nota wordt opgemaakt.
Kom niet achteraf met uw kaart! U heeft dan geen recht meer op korting.
Voor alle bedrijven en winkeliers geldt de regel, dat geen korting wordt verleend bij speciale
acties, opruimingen, uitverkopen en aanbiedingen!
Duplicaat Deelnemerskaart
Een duplicaat deelnemerskaart kost € 9,-. Aan te vragen bij de wnd. penningmeester, telefoon
06 52 69 78 66 (uitgezonderd op dinsdag) of per e-mail:info@belangengroepdrechtsteden.nl.

Frequently Asked Questions – Vaak Gestelde Vragen
Tot wanneer is mijn deelnemerskaart geldig?
Uw deelnemerskaart is telkens geldig tot 1 maart van het volgende jaar.
Wanneer ontvang ik mijn nieuwe deelnemerskaart?
Bij betaling van uw deelnemersbijdrage voor 1 februari heeft u de nieuwe deelnemerskaart
uiterlijk 1 maart in huis.
Ik heb mijn deelnemersbijdrage betaald maar geen deelnemerskaart ontvangen?
Mogelijk heeft u langs elektronische weg betaald. In dat geval dient u tevens uw
deelnemersnummer te vermelden. Mocht u dit hebben verzuimd, neem dan contact met ons
op via info@belangengroepdrechtsteden.nl. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens,
bankrekeningnummer en de valutadatum van uw betaling. Voor nieuwe deelnemers geldt dat
zij steeds hun NAW-gegevens dienen te vermelden.
Hoe gaat u om met mijn gegevens en mijn privacy?
De Stichting Belangengroep Drechtsteden vindt uw privacy van groot belang. Meer hierover en
wat we met uw gegevens doen leest u in ons privacystatement op de laatste pagina's van dit
document.
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Verzekeringen en Financiële Diensten
Volop genieten van voordeel. Dat kan met Personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer
Achmea, een uitgebreid pakket verzekeringen, financiële diensten en leuke aanbiedingen.
Goed geregeld! Goed voor u. Goed voor elkaar.
Een streepje voor
Met Personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer Achmea bent u niet alleen goed en voordelig
verzekerd. U geniet ook van flinke collectieve kortingen op bijvoorbeeld de Auto-, Reis- en
Woonverzekering. En van een extra lage hypotheekrente en hoge spaarrente. Ook zijn er leuke
aanbiedingen op het gebied van vrije tijd en veiligheid. De voordelen zijn er niet alleen voor u.
Ook uw gezinsleden profiteren mee!
Direct profiteren
Kijk op www.centraalbeheer.nl/19221. U kunt hier ook uw premie berekenen en direct een
verzekering afsluiten. Of bel "Even Apeldoorn" (055) 579 8000. Centraal beheer Achmea helpt
u graag.
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Bedrijven en Winkeliers
Hieronder staan alle bedrijven en winkeliers waar u als deelnemer in de Stichting
Belangengroep korting op uw aankoop kunt ontvangen.
N.B. De in deze voordeelgids aangegeven korting geldt niet bij speciale acties, opruimingen,
uitverkopen en aanbiedingen en is onderhevig aan wijzigingen. Kijk voor alle laatste
wijzigingen op onze website www.belangengroepdrechtsteden.nl.
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AA Rental - Autoverhuur
Aitobo - Japanse nijverheidsartikelen
As, van - Autoschade
Autocomfort - Automaterialen
Autorijschool Conny
Baartman-Bikes
Bekkers - Naaimachine Centrale
Beveiligings Techniek Dordrecht
BNM Motoren
Breedveld - Autoschadebedrijf
Breggen, v.d. - Banketbakkerij
Cartridge Service
Cela Woonwereld
Corren - Schoen- en Sleutelservice
David Lloyd Sports en Health
Debbie - Schoonheidssalon
Dekkers Dordrecht
Dongen, van - Installateurs
DSN (De Singel & Naber) - Design & Office
Euro Funcenter - Sportartikelen
Gemert, van - Verf- en behangspeciaalzaak
Gorp, van - Autoschade
Hador - Elektrotechniek
Hakky - Schoenmakerij
Helder - Opticien
Henneke - Zonwering- en rolluikentechniek
Hermsen - Open haarden en kachels
Holster - Kantoortotaal
Hoofdzaak, de - Haarmode

30. INQAR - Autoverhuur / shortlease
31. Isendoorn - Fietsen en bromfietsen
32. Jokerdesign - Woninginrichting en
Projectstoffering
33. Kijkgroep Krispijn - Optiek
34. Klijnstra - Skeelers en schaatsen
35. Kroontje, het - Bloemisterij
36. Kwakernaat Slaapboulevard
37. Linden, van der - Verf- en ijzerwaren
38. Loesette - Textiel en foundations
39. Merwesteijn - Garage
40. Multi-Vlaai - Vlaaien en taarten
41. PC Perfect - Computerreparaties
42. Pil, de - Drogisterij en homeopathie
43. Pim’s poffertjes en pannekoeken
44. Pipoos - Creatieve hobbymaterialen
45. Rees, van - Verfhandel
46. Runnersworld - Hardloopartikelen
47. Schellenbach - Verfwaren
48. Ski-Centrum Drechtsteden
49. Soeteman Rijwielhandel - Fietsen en
bromfietsen
50. Staart, de - Autoschadebedrijf
51. Stam, Goos – Fietsen
52. Ster, de - Eetcafé
53. Super Mode Stoffen (S.M.S.)
54. Telephone City - GSM reparatie
55. Vietsch Rijwielcenter - Fietsen en bromfietsen
56. Wiel Design, van der - Specialist in vloeren,
behang, verf, gordijnen en raamdecoratie.
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1. AA Rental - Autoverhuur
Laan der Verenigde Naties 75, 3316 AK Dordrecht, centrale telefoon: 078 - 6338319.
AA Rental is dé onafhankelijke verhuurmaatschappij in de regio Zuid-Holland Zuid met
vestigingen dichtbij. Naast de hoofdvestiging in Dordrecht vindt u AA Rental ook in Gorinchem,
’s-Gravendeel, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
AA Rental beschikt over een ruim wagenpark zodat u altijd de keus heeft uit een passende
auto van een compacte Volkswagen UP tot een ruime verhuiswagen met lift.
10% korting op de geldende tarieven.

2. Aitobo - Japanse nijverheidsartikelen
Japans porselein, aardewerk en bijzondere kunstvoorwerpen, poppen, origami papier, zijden
Kimono’s etc.
Visschersbuurt 5, Papendrecht, tel. 06-10709901, www.aitobo.nl.
Openingstijden: vrijdag uitsluitend op afspraak en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Op alle artikelen 5% korting.

3. As, van - Autoschade
Pieter Zeemanweg 83, Dordrecht, tel. 078 - 6186288.
FOCWA garantiebedrijf. Op totale schadebedrag 10% en gratis een leenauto tijdens herstel
schade. Vrij van kosten tot 100 km per dag, daarboven € 0,16 per km. Benzine voor eigen
rekening. N.B. Deelnemers verzekerd bij de Achmea Groep (Centraal Beheer en FBTO)
ontvangen geen korting.

4. Autocomfort Zwijndrecht - Automaterialen
Molenvliet 95, Zwijndrecht, tel. 078-6129287.
Op vervangingsartikelen 20%. Op accessoires 5 tot 10%. Geen korting op speciale
gereedschappen.

5. Autorijschool Conny
Mildenburg 25, Dordrecht. tel. 078 - 6213872.
Autorijles (60 minuten) tegen scherp tarief voor deelnemers BGP. Vaste instructeur.
Spoedcursus en/of theoriecursus is mogelijk. Ook opfrislessen.

6. Baartman-Bikes
Frans Lebretlaan 39, Dordrecht. Tel. 078 - 6136510.
Geeft 10% korting op fietsen. Kijk ook op www.Baartman-Bikes.nl.
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7. Bekkers - Naaimachine Centrale
Voorstraat 328, Dordrecht, tel. 078 - 6139683.
Korting 5% tot 15%. Niet op merkloze artikelen en op reparatie.

8. Beveiligings Techniek Dordrecht
Merwedestraat 257 - 261 Dordrecht. tel. 078 - 6148148, fax: 078 - 6130401.
10% korting op alle artikelen, behalve op elektrische beveiligingen en niet op montagekosten.

9. BNM Motoren
Maxwellstraat 53, Dordrecht. Tel. 078 - 6309111 of 06 - 48084090 of motor@bnm-motoren.nl.
Geeft 10% korting op helmen, kleding en accessoires. Geen korting op aanbiedingen en
reparaties.

10.Breedveld - Autoschadebedrijf
Vaart 26, Gorinchem, tel. 0183 - 632799.
Geen korting voor bij Centraal Beheer verzekerde deelnemers. Voor elders verzekerde
deelnemers de volgende regeling: Op arbeidsloon en onderdelen (excl. BTW) 10% of gratis
vervangende auto tijdens reparatie. Benzine voor eigen rekening. Een jaar schriftelijke
garantie op uitgevoerde reparatie.

11.Breggen, v.d. - Banketbakkerij
Reeweg Oost 27, Dordrecht, tel. 078 - 6134702.
5% mits afgehaald in de winkel. Te besteden minimumbedrag € 15,--.

12.Cartridge Service
Vrieseweg 26, 3311 NX Dordrecht (naast voormalig Ad Theuns). Tel. 078 - 6309182.
Geeft 10% korting op de winkelprijs voor het hervullen van printer inktpatronen.
Voor meer informatie, kijk op www.cartridgeservice.nl.

13.Cela Woonwereld
Statenplein 37, Dordrecht. Tel. 078 - 6131427.
geeft 10% korting op behang, tapijt, gordijnen, vitrage, zonwering, karpetten, vinyl, niet op
arbeidsloon.

14.Corren – Schoen- & Sleutelservice
Winkelcentrum Sterrenburg, P.A. de Kokplein 122 te Dordrecht, tel. 078 - 6175033.
Geeft 10% korting.
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15.David Lloyd Sports en Health
Korte Parallelweg 171 (Maasplaza) Dordrecht.
Tel. 078 - 6339000. E-mail: mship.dordrecht@davidlloyd.nl.
Voor de vestiging in Dordrecht geldt een speciale aanbieding bij het afsluiten van alle
abonnementen: De deelnemers van de BGP betalen geen inschrijfgeld van €100,-. Bij
inschrijving worden alleen de administratieve verwerkingskosten van €30,- en de kosten van
de lopende maand berekend. BGP deelnemers kunnen ook een gratis dagpas aanvragen ter
waarde van €20,- waarmee een dag lang van alle faciliteiten (fitness, groepslessen, stoombad
en sauna’s) gebruik gemaakt kan worden en bij inschrijving ontvangt u een exclusieve
cadeauvoucher ter waarde van €80,-.
Zie www.davidlloyd.nl voor meer informatie en aanbiedingen.
Kom langs, of beter nog, bel voor een afspraak!

16.Debbie - Schoonheidssalon
Hovenlaan 10 te Dordrecht, tel. 078 - 6210618.
Schoonheidssalon voor complete schoonheidsbehandelingen of facultatieve behandelingen
zoals harsen of epileren, waar persoonlijke aandacht, kwaliteit en hygiëne centraal staan. U
kunt ook terecht voor O.P.I Gelcolor behandelingen op de natuurlijke nagels.
Schoonheidssalon Debbie geeft 10% korting op de prijzen zoals vermeld op de
website: www.schoonheidssalondebbie.nl (m.u.v. O.P.I).
Lid van de ANBOS, de branche organisatie van gediplomeerde schoonheidsspecialisten.
17.Dekkers Dordrecht
Vriesestraat 43 te Dordrecht, tel. 078 - 6133077.
Geeft 10% korting, m.u.v. boeken en postnl. Voor meer informatie kijk op: www.dekkers.nl.

18.Dongen, van - Installateurs
Toulonselaan 82, 3312 EV Dordrecht, telefoon 078-6134679,
e-mail: info@vandongen-installateurs.nl.
Geeft 10% korting op sanitair (niet op arbeid).

19.DSN (De Singel & Naber) - Design & Office
Kamerlingh Onnesweg 44, Dordrecht, tel. 078 - 6173333.
Meubelen, machines, schrijfbehoeften e.d. 10%.

20.Euro Funcenter - Sportartikelen
Strandweg 29, Zevenhuizen, tel. 010 - 4553032.
Ohmweg 33-35, Alblasserdam, (Industrieterrein Vinkenwaard) tel. 078 - 6930347.
10% korting op gehele assortiment. Alles op het gebied van windsurfen, wintersportartikelen
en "outdoor".
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21.Gemert, van - Verf- en behangspeciaalzaak
Oldenbarneveltplein 68-69, Dordrecht, tel. 078 - 6178035.
10% korting. Geen korting op arbeid.

22.Gorp, van - Autoschade
Nijverheidsweg 24, Hendrik Ido Ambacht, tel. 078 - 6819051.
FOCWA garantiebedrijf. Reparatie met gegarandeerd originele onderdelen. Snelle schadeafwikkeling met Centraal Beheer. Op autoschade en spuitwerk 5%. Tijdens reparatie gratis
vervangende auto. Benzine voor eigen rekening.

23.Hador - Elektrotechniek
Singel 72, 3311 SJ Dordrecht. Tel. 078 - 6137304, info@hador.nl.
10% op aankopen in de Shop. Voor overige informatie zie: www.hador.nl.

24.Hakky - Schoenmakerij
Voorstraat 309, Dordrecht, tel. 078 - 6145612.
10% korting op alle artikelen, sleutels en schoenreparaties.

25.Helder - Opticien
Voorstraat 264, 3311 ET Dordrecht, telefoon 078-2020211.
Altijd een vaste prijs.
Op alle monturen geldt een korting van 25%.
Kijk voor meer informatie op: helder.vision.
Openingstijden:
maandag : gesloten
dinsdag : 10:00 - 17:30 uur
woensdag : 10:00 - 17:30 uur
donderdag : 10.00 - 21:00 uur
vrijdag : 10:00 - 17:30 uur
zaterdag : 10:00 - 17:30 uur
zondag : gesloten

26.Henneke - Zonwering- en rolluikentechniek
Toermalijnring 1800, 3316 LC Dordrecht, tel. 078 - 6212333.
Op binnen en buitenzonwering en rolluiken 5 tot 10%. Niet op reparatie!

27.Hermsen - Open haarden en kachels
Van Beukelaarweg 30, 2971 VL Bleskensgraaf, tel. 0184 - 670187.
Op catalogusprijs 10%-15%, afhankelijk van het product. Niet op Harry Leenderts. Ook
reparatie aan haarden en kachels. Tevens inruil.
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28.Holster - Kantoortotaal
Grote Spuistraat 30, 3311 GE Dordrecht, telefoon 078-3031830.
Voor meer informatie kijk op: www.holster.nl.
Holster geeft 15% korting op computersupplies m.u.v. cartridges en 10% op overige
kantoorartikelen.
29.Hoofdzaak, de - Haarmode
Spuiweg 23, Dordrecht, tel. 078 - 6145046.
5% korting op alle behandelingen.

30. INQAR - Autoverhuur / shortlease
Tel. 085 – 4836089 of www.inqar.nl/nl/werkgeverskortingBGP.
Vestiging Drechtsteden:
Molenvliet 83, 3335 LH Zwijndrecht, tel. 078-6100394.
Autoverhuur voor diverse gelegenheden, zoals woon-werk vervoer, vakantie- en funvervoer,
verhuisvervoer, trekhaak- en winterbandenservice. Huur kan zowel voor een dag als voor een
langere periode.
15% korting. Kortingsnummer: BGP 2295.
31.Isendoorn - Fietsen en bromfietsen
Admiraalsplein 2 - 3, Dordrecht, tel. 078 - 6181925.
10%, op bromfietsen 5%. Niet op reparatie.

32.Jokerdesign - Woninginrichting en projectstoffering
Vriesestraat 164, 3311 NS Dordrecht, telefoon 078 - 6215560.
Specialist in houten vloeren en parket. Ook specialist in Jasno shutters en houten jaloezieën.
Tevens het adres voor zonwering, behang, verf, vloeren en gordijnen.
Geeft 10% kassakorting. Niet op arbeidskosten.
Vestiging Zwijndrecht: Van der Wiel Design, Burgemeester Jansenlaan 149. Telefoon 078 6127979.

33.Kijkgroep Krispijn - Optiek
Krispijnseweg 31, Dordrecht, tel. 078 - 6143617.
Op alle artikelen 10% korting. Deze korting geldt niet op acties of aanbiedingen.

34.Klijnstra - Skeelers en schaatsen
Telefonische informatie: 078 - 6173605.
10% korting op alle in het assortiment opgenomen artikelen (zowel voor de recreant als voor
de wedstrijdrijder). Slijpen van noren (ronding, correcties enz.).
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35.Kroontje, het - Bloemisterij
Damplein 5, 3319 HC Dordrecht, telefoon 078 - 6169529.
Geeft 10% korting op boeketten en bloemstukken. Geen korting op bloemenbezorgservice
buiten Dordrecht en cadeaubonnen.

36.Kwakernaat Slaapboulevard
Boonsweg 7, Industrieterrein Heinenoord, tel. 0186 - 601355, fax: 0186 - 604078.
Geeft 10% korting op alle aankopen, behalve op service en reparatie. Op 4000 m² showroom:
matrassen, bedden, kasten, dekbedden, kussen, waterbedden e.d. Kijk ook op:
www.slaapboulevard-kwakernaat.nl.

37.Linden, van der - Verf- en ijzerwaren
Mariastraat 5 - 11, Dordrecht, tel. 078 - 6135239, www.ijzerwinkel.nl.
10% korting, niet op nettoprijzen, verhuurtarieven en arbeidskosten.

38.Loesette – Textiel en foundations
Damplein 15 te Dordrecht, telefoon 078 - 6161507.
Geeft 10% korting.

39.Merwesteijn - Garage
Sint Jorisweg 75, Dordrecht, tel. 078 - 6133535.
Speciale overeenkomst voor autobanden, schokbrekers, accu's, uitlijnen en balanceren.
Olieverversen tegen betaling van benodigde olie (geen arbeidsloon).

40.Multi-Vlaai - Vlaaien en taarten
P.A. de Kokplein 125 (winkelcentrum Sterrenburg), Dordrecht, tel. 078 - 6171816,
Van Eesterenplein 105 (winkelcentrum Bieshof), Dordrecht, tel. 078 - 6226662.
Geeft 10% korting op een hele vlaai, m.u.v. de vlaai van de week en andere aanbiedingen. De
winkel is elke dag vanaf 8.15 uur tot 18.00 uur geopend. Voor elke bestede € 4,54 krijgt men
een stempel en een volle kaart geeft recht op een gratis vlaai ter waarde van € 8,15.
Bezorging vanaf 2 vlaaien. Bezorgkosten € 2,72.

41.PC Perfect – Computerreparaties
Kapitein Luidingaflat 90, Zwijndrecht, tel. 078 - 6549828.
Reparatie, onderhoud en installatie van al uw computer gerelateerde hardware en software.
Geen voorrijkosten.
Geeft 10% korting op arbeidsloon in de Drechtsteden.
Kijk voor meer informatie op www.pcperfect.nl.
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42.Pil, de - Drogisterij en homeopathie
Nieuwe Binnenweg 109, Rotterdam, tel. 010 - 4363798.
Geeft 10% korting op de geldende winkelprijs van het gehele assortiment (o.a. de merken:
Orthica, Solgar, Now, Vogel, VSM, alle kruiden, fytotherapie e.d.).
Geen korting op aanbiedingen en speciale acties.
Tevens kunnen alle producten telefonisch of via internet worden besteld, waarna ze door u
opgehaald of door De Pil opgestuurd worden. Voor verdere informatie zie ook: www.depil.nl.

43.Pim’s poffertjes en pannekoeken
Nieuwstraat 19-21, Dordrecht. Tel. 078 - 6312709.
Geeft 10% korting.
Openingstijden: woensdag van 12.00 uur tot 20.00 uur, donderdag van 12.00 uur tot 21.00
uur, vrijdag van 12.00 uur tot 20.00 uur, zaterdag van 11.00 uur tot 21.00 uur en zondag van
13.00 uur tot 21.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.pimspofenpan.nl.

44.Pipoos – Creatieve hobbymaterialen
Visstraat 100 - 102, Dordrecht. Tel. 078 - 6132030.
Geeft 10% korting, met uitzondering van boeken.
Voor meer informatie kijk op www.pipoos.nl.

45.Rees, van - Verfhandel
Beverwijcksplein 30, Dordrecht, tel. 078 - 6134500.
10%.

46.Runnersworld - Hardloopartikelen
Korte Parallelweg 169 (Maasplaza), Dordrecht, tel. 078–6356835.
Runnersworld staat sinds 2002 klaar voor alle lopers en trailrunners in de regio Zuid-HollandZuid e.o. Het team ademt (hard)lopen en trailrunning, heeft een schat aan ervaring en helpt
jou graag bij het bereiken van je persoonlijke doelen. Runnersworld adviseert in alles om je
verantwoord en blessure-vrij te laten (hard)lopen. Opbouw van training, tips, schoenen,
kleding, sport BH’s, hartslagmeters en alle denkbare accessoires. Clinics om je conditie te
verbeteren. Bij Runnersworld sta jij centraal.
Runnersworld geeft 10% korting.
Kijk voor meer informatie op www.runnersworld.nl/vestigingen/dordrecht.

47.Schellenbach - Verfwaren
Korte Breestraat 32, Dordrecht, tel. 078 - 6136412.
10%.
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48.Ski-Centrum Drechtsteden
Ski-Centrum Drechtsteden, Hollandse Biesbosch, Vogelaarsweg 1, Dordrecht,
tel. 078 - 6210355, fax: 078 - 6215257.
Speciale kortingsregeling voor deelnemers van de Belangengroep.
Voor info zie www.ski-baan.nl.
Janusz Czarnota, tel. 078 - 6210355.

49.Soeteman Rijwielhandel – Fietsen en bromfietsen
Brouwersdijk 94, Dordrecht, tel. 078 - 6134972.
Op alles 10%. Op bromfietsen en elektrische fietsen 5% (geldt niet bij inruil).
Met voorbehoud van andere acties en geen korting op onderdelen bij reparaties.

50.Staart, de - Autoschadebedrijf
Merwedestraat 76, Dordrecht, tel. 078 - 6137978.
APK keuring, autocleaning, servicebeurten, verkoop gebruikte auto’s. Op alle reparaties, zoals
uitdeuken, spuiten en technische reparaties 20%. Niet op onderdelen.

51.Stam, Goos – Fietsen
Damstraat 92, Dordrecht. Tel. 078 - 6160460.
Geeft 10% korting, op elektrische fietsen 5% korting, niet in combinatie met andere kortingen.
Op reparaties geen korting. Voor meer informatie kijkt u op www.goosstamfietsen.nl.
52.Ster, de – Eetcafé
Winkelcentrum Sterrenburg, P.A. de Kokplein 165 te Dordrecht, telefoon 078 - 6172805.
Geeft 10% korting, maar niet op de kosten van een feest of verjaardagsparty. Koffie met
gebak. Zie ook de uitgebreide lunchkaart of kies voor een uitgebreid diner.

53.Super Mode Stoffen (S.M.S.)
Spuiweg 84-90, Dordrecht, tel. 078 - 6312828.
Op uitgebreide collectie modestoffen, garen, band, knopen e.d. 10%.
Te besteden minimum bedrag € 5,-. Op maandag gesloten.

54.Telephone City - GSM reparatie
Voorstraat 287, 3311 EP Dordrecht, telefoon 078 - 6149701, email: abubaker95@hotmail.com.
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Korting: 10% vanaf € 50,-- op reparatie en aanschaf producten zonder beltegoed.
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55.Vietsch Rijwielcenter - Fietsen en bromfietsen
Pearl Buck-erf 77a, Dordrecht (Stadspolders), tel. 078 – 6309939.
10% korting op rijwielen en accessoires en 5% op elektrische fietsen.
Geen korting op reparaties.

56.Wiel Design, van der - Specialist in vloeren, behang, verf, gordijnen en
raamdecoratie
Burg. Jansenlaan 149, Zwijndrecht, tel. 078 - 6127979.
Geeft 10% kassakorting Niet op arbeidskosten.
Vestiging Dordrecht: Jokerdesign, Vriesestraat 164. Telefoon 078 - 6215560.
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Trefwoordenlijst
Hieronder staan alle bedrijven en winkeliers waar u als deelnemer in de Stichting BGP korting
op uw aankoop kunt ontvangen op trefwoord gesorteerd.
N.B. De in deze voordeelgids aangegeven korting geldt niet bij speciale acties, opruimingen,
uitverkopen en aanbiedingen.

A
auto-huur
auto-materialen
auto-plaatwerkerij
auto-reparatie
auto-rijles
auto-spuiterij
B
bakker
banketbakker
bedden
behang
beveiligingsapparatuur
bloemen
brillen
bromfietsen

11,40
11,40
36
13,21,32,45,56
8,23
35
25,33
6,31,49,51,55

C
cartridges
computers
computersupplies
contactlenzen
D
doe het zelf
drogisterij
E
electrotechniek
F
fietsen
fitness
foundations

1,30
4
3,10,22,50
3,10,22,39,50
5
3,10,22,50

12
41
12,28
25,33
37
42
23

6,31,49,51,55
15
38

G
garage
gebak
gereedschap
gordijnen
GSM

39
11,40
37
13,32,53,56
54

H
haarden
haarmode
hobbymaterialen
homeopathie

27
29
44
42

J
japanse kunst

2

K
kantoorartikelen
kapper

17,19,28
29

M
matrassen
modestoffen
motoren en
–accessoires

36
53

S
sanitair
schaatsen
schoenreparatie
schoonheidsbehandelingen
schrijfwaren
servies
shortlease
skeelers
skiën en
–accessoires
sleutels
sloten
sport
sportartikelen
T
taarten
tapijt
telefoons
textiel

18
34
14,24
16
17,19,28
2
30
34
20,48
14,24
8,37
15,48
20,34,46
11,40
13,56
54
38

9

N
naaimachines
nagelverzorging

V
verf
vlaaien

7
16

W
wintersport

20,48

O
open haarden
optiek

27
25,33

IJ
ijzerwaren

37

Z
zonwering

13,26,32

R
restaurant
rijschool
rijwielen
rolluiken

43,52
5
6,31,49,51,55
26
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21,32,37,45,47,56
11,40

Privacy Statement
De Stichting Belangengroep Drechtsteden vindt uw privacy van groot belang. Meer hierover
en wat we met uw gegevens doen leest u in dit privacystatement:
Privacy
Zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens is voor de Stichting Belangengroep Drechtsteden
vanzelfsprekend. In onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waken wij hier ook voor.
De persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of die wij op andere wijze hebben
verkregen worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van onze statutaire
doelstelling noodzakelijk is, wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken of u
hiervoor toestemming geeft.
Doeleinden en rechtsgronden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:





Voor het treffen van regelingen met bedrijven, ondernemingen, instellingen en
publiekrechtelijke lichamen voor het verkrijgen van korting bij de aanschaf van goederen
en/of het verlenen van diensten;
Voor het bedingen van voordelen met betrekking tot gesloten en/of te sluiten
verzekeringen bij verzekeraars;
Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website of om onze
website en onze dienstverlening te analyseren en zo nodig te verbeteren;
Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen.

De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden:





De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
Het nakomen van een wettelijke verplichting;
Gerechtvaardigd belang;
Door u gegeven toestemming. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of
anderszins een vraag aan de Stichting Belangengroep Drechtsteden stelt. Hebt u
toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd intrekken.

Bewaartermijnen en beveiliging
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de
hiervoor genoemde doeleinden of om aan wet- en regelgeving te voldoen.
Wij hebben maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen, zowel in
technische als in organisatorische zin.
Om onze statutaire doelstelling goed te kunnen uitvoeren kunnen wij gebruik maken van
externe leveranciers. In dat geval zijn met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten
gesloten. De overeenkomsten zijn getoetst aan de eisen van de AVG. In de overeenkomsten
is opgenomen dat uw gegevens worden beschermd en beveiligd.
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Uw rechten
U hebt het recht de Stichting Belangengroep Drechtsteden te verzoeken om de
persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien en te vragen of wij die willen verwijderen,
corrigeren of aanvullen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Waar dat mogelijk is,
zullen wij aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen
omdat dit in strijd zou zijn met de wet, of wanneer dit om andere bijzondere redenen niet
mogelijk is, dan laten wij u dit weten. U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met ons opnemen.

Stichting Belangengroep Drechtsteden, juni 2018.
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