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€1995

Let op, geld lenen kost ook geld!

Tijdens de solden 7 op 7 geopend

nu 0% JKP financiering
Betaal in 10 keer zonder Kosten*

sTarTerspakkeT

+ eetKamer 
 Dressoir + vitrine + tafel + 4 stoelen

+ hoeKsaLon
 In stof. 2 zit + ottomane

+ sLaaPKamer
 Bed 160 x 200 cm + 2 nachttafels + kast 2 schuifdeuren

nu

€1402 €1095
hoeKsaLon 3 zit - hoek -2 zit. 
Met verstelbare hoofdsteunen



€1615

€1397

€1695

€1644

€858

€730

€1218

€810

Onklopbare prijzen

eetKamer
Hoge dressoir + barkast + tafel 225 cm

eetKamer
Dressoir + vitrine + tafel uitschuifbaar

eetKamer
Dressoir + vitrine incl. verlichting + tafel

eetKamer
Dressoir + vitrine + tafel + 4 stoelen

€2122 €1695
eetKamer
Barkast + vitrine + tafel 220 cm

Maandbetaling Mogelijk
Let op: geld lenen kost ook geld

uw voordeel 

€360

uw voordeel 

€247

uw voordeel 

€427



www.deprijzenklopper.be

€1598€2789

€1998

€3098

€2248

Nog meer keuze in onze winkels!

saLon
In stof. 2,5 zit incl. 2 relaxen + 2 zit

saLon
In leder. 3 zit incl. 2 relaxen + 2 zit

saLon
In stof. 3 zit incl. 2 relaxen + 2 zit

€1640 €1299
2+3 zit LederLooK
2 zit + 3 zit incl. 2 relaxen

uw voordeel 

€341

*Tijdelijke promotionele aanbieding met 0,00% kostenpercentage. 

Informeer bij de winkeluitbater voor de voorwaarden.
Kredietvorm: lening op afbetaling onder voorbehoud van aanvaarding 
van uw kredietaanvraag door Santander Consumer Finance Benelux B.V., 
kredietgever, Belgisch bijkantoor te Guldensporenpark 81, 9820 Merelbeke met 
maatschappelijke zetel te Winthontlaan 171, NL-3526 KV Utrecht.
Kredietbemiddelaar (agent in nevenfunctie): De Prijzenklopper NV, Peerderbaan 
135, 3940 Hechtel-Eksel

Voorbeeld: voor een lening op afbetaling van € 1000 met een looptijd van 
10 maanden is het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 0%, de 
vaste debetrentevoet 0%, de maandaflossing € 100 en het totaal terug te 
betalen bedrag € 1000. 
Periode promotie van 1 juli 2019 tot en met 31 juli 2019, 
toepasbaar op onze hele collectie voor bedragen vanaf € 200. 



€1750

€3291

€2190

€4114

€1179

€1998

€1474

€2248

Tijdens de solden 7/7 geopend

uw voordeel 

€440
uw voordeel 

€295

hoeKsaLon
In leder. 2,5 zit + ottomane

XL hoeKsaLon
In stof. Opstelling: 2 zit + hoek + 2 zit 
longchair. (Ook in leder mogelijk).

hoeKsaLon
In stof. 3 zit + longchair

hoeKsaLon
In stof. Opstelling: 2 zit met elektrische 
relax + hoek + 1 zit met elektrische relax

€1198 €999
hoeKsaLon
Opstelling: 2 zit + hoek + 2 zit + longchair

Maandbetaling Mogelijk
Let op: geld lenen kost ook geld
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€1352
€1225 €1819

€2218

€599 €550

Tijdens de solden 7/7 geopend

€1464 €1320
sLaaPKamer
Bed 160 x 200 cm + 2 nachttafels + 
kledingkast 250 cm + commode

sLaaPKamer
Bed 160 x 200 cm + 2 nachttafels + 
kledingkast + commode

sLaaPKamer
Bed 160 x 200 cm + 2 nachttafels + 
kledingkast + commode

sLaaPKamer
Bed 160 x 200 cm + 2 nachttafels + 
kledingkast 260 cm

sLaaPKamer
Bed 160 x 200 cm + 2 nachttafels 
+ kledingkast + commode



€1895

€1095 €698 €995

€995

€1065

BoXsPring
180 x 200 cm, electrisch 
verstelbaar. Stof of lederlook. 

reLaX
Electrisch verstelbaar. In leder.

reLaX
1 motor. In leder/pvc

reLaX
2 motors + lift

BoXsPring
Bed 160 x 200 cm. In lederlook

€1095
BoXsPring
180 x 200 cm. In stof. Incl. verlichting.

Droomprijzen tijdens de solden
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€659 €439

€669€199

€790 €630

€744€270

€548 €457
JeugdKamer
Bed 90 x 200 cm + nachttafel
+ kledingkast 2 deuren

JeugdKamer
Bed 120 x 200 cm +nachttafel 
+ kledingkast 2 deuren  + boekenrek

JeugdKamer
Bed 90 x 200 cm +nachttafel 
+ kledingkast 2 deuren 

BaByKamer
Omvormbaar babybed + babycommode + 
kledingkast 2 deuren 

JeugdKamer
Bed 90 x 200 cm +nachttafel + kledingkast 
105 cm

 

uw voordeel 

€191

Droomprijzen tijdens de solden



€1530
€2025

klopper van de maand

Geniet in de maand juli van onze speciale aCTIe 
0% JKP FINaNCIErING OP 10 MaaNDEN!

Let op, geld lenen kost 
ook geld.*

sLaaPKamer
Bed 160 x 200 cm + 2 nachttafels + kledingkast 260 cm + commode

uw voordeel 

€495

prijzenklopper HECHTEL
peerderbaan 135 – Tel. 011 73 01 80
open van 9.30 tot 18 uur 
Alle dagen open tijdens solden
zon- en feestdagen van 11 tot 18 uur

cAsseprix HEERS
steenweg (chaussée) 348 – Tel. 011 48 01 90

open van 9.30 tot 18 uur
Alle dagen open tijdens solden

zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur

         OpEn Op zOndag

         gRaTIS paRKIng

         Laagste prijsgarantie

p

Model, kleur & prijswijzigingen alsmede zet- & drukfouten voorbehouden. V.U.: n.V. De prijzenklopper, 
peerderbaan 135, Hechtel. 
prijzen geldig van 1 juli t.e.m. 31 juli 2019. De vermelde prijzen zijn afhaalprijzen.

like ons op
facebook.com/prijzenklopper

€20
cadeau*

*Geldig in juli 2019, bij aankoop van 

een eetkamer, salon of slaapkamer. FL
D

R

✃


