WOONHART ZOETERMEER
OPENINGSTIJDEN EN INFORMATIE OVER CLICK & COLLECT
Dessa
Geen Click & Collect mogelijk
Auping
(Video)bel ons voor slaapadvies
Gun jezelf vanuit huis de rust voor goed slaapadvies. Onze slaapexperts staan telefonisch
voor je klaar en beantwoorden al je vragen. Vind je het fijn om te videobellen en onze
producten zo digitaal in de winkel te kunnen bekijken? Dat kan ook, we helpen je graag. Wij
zijn telefonisch bereikbaar van 10:00 t/m 16:00 uur. Uitgezonderd zon- en feestdagen.
Bestel in onze webshop. Onze winkel is tijdelijk gesloten.
Toch liever een afspraak in de winkel? Plan dan alvast een moment voor na 14 januari.
Roobol
Bij Roobol is het mogelijk om spullen online te bestellen en af te halen in de winkel of te laten
bezorgen. Ook bieden we advies aan huis aan.
Via onze website kunt u gemakkelijk zelf een afspraak inplannen en dan komen onze
adviseurs met stalen naar u toe.
Voor een compleet overzicht van de diensten die we op dit moment aanbieden kun je kijken
op: https://www.roobol.com/maatregelen-corona/
De pagina over advies aan huis is hier te vinden:
https://www.roobol.com/interieuradvies-aan-huis/

Kvik
U kunt een afspraak maken via de website voor een Videomeeting om alvast uw keuken te
laten ontwerpen. Wij bieden wel de mogelijkheid om staaltjes te bekijken op afspraak. Ook
kunt u, op afspraak uw bestelde producten afhalen via onze magazijn aan de achterzijde.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u uiteraard altijd bellen op telefoonnummer
079-3030319!
Keukenstunter
Ook in deze tijd staan zij (op afstand) voor je klaar om jouw nieuwe keuken te realiseren! De
adviseurs helpen je graag via een online- of thuisadvies.
Zij blijven telefonisch en per mail bereikbaar voor al je vragen.
Beter Bed
De winkels zijn gesloten maar gelukkig shop je online bij in alle rust en mét de leukste
aanbiedingen
Reddy Keukens
Nu de keukenzaak dicht is, bieden zij je graag alternatieve mogelijkheden om toch in contact
te komen met hen. Dus mocht je een vraag hebben, aarzel niet & stel hem gerust!
Keukenconcurrent
Tijdens de openingstijden zijn ze telefonisch bereikbaar en aanwezig voor een online
afspraak. Plan eenvoudig uw afspraak.

Bij Brenda & Siem
Via de website https://www.iedereeneenmaaltijd.nl/ kun je een bestelling plaatsen en bij de
glazen schuifdeur ophalen.

+/- 3 dagen vóór de jaarwisseling zal er een “oliebollen afhaalbalie” tussen de schuifdeuren
staan.
Leen Bakker
Met de service van Leen Bakker bestel je in de webshop en laat je jouw bestelling gratis
bezorgen in een winkel naar keuze. Met 115 winkels in Nederland is er altijd een bij jou in de
buurt. Je betaalt geen verzendkosten.

Haco
WHATSAPP HACO!
Heeft u een vraag over een product of wilt u iets weten over uw order? Neem dan
gemakkelijk contact op via Whatsapp! De medewerkers helpen u graag verder. Zelfs als u
een product wilt zien in onze showroom kunt u deze bekijken door te videobellen. Klik op de
knop Whatsapp ons en stuur uw vraag.
Jysk
De winkels zijn alleen geopend voor het afhalen van reserveringen, bestellingen, retourneren
en omruilen van artikelen. Voor deze diensten zijn wij van maandag t/m zaterdag geopend
van 10:00-17:00 uur. Voor vragen kun je jouw winkel telefonisch bereiken.
Zodra jouw bestelling of reservering klaar staat, ontvang je hierover bericht van de winkel.
Kwantum
Vooraf bestelde artikelen kunnen na ontvangst van het afhaalbericht afgehaald worden
gedurende de openingstijden van de winkel. Het is niet nodig om hiervoor een afspraak te
maken. Een overzicht van de openingstijden vind je op de website van Kwantum.
Fietsvoordeelshop
Onze fietsenwinkels zijn helaas voor bezoek gesloten. Maar zoals altijd, staan we online 24/7
voor je klaar. Je kunt wel bij onze winkels terecht voor het afhalen van je bestellingen en
voor reparatie en onderhoud op afspraak. De openingstijden voor afhalen en de werkplaats
op afspraak staan op de website van Fietsvoordeelshop.
Carpet Right
Je bent 24/7 van harte welkom in de webshop. Bestel gemakkelijk online en haal het op in de
winkel of laat het thuisbezorgen.
Liever eerst nog wat advies? Maak een thuisafspraak of neem contact op met de winkel.

