Spetterende
Blvd

Hemelvaart ag
d
en 2e Pinkstenr
open va
r.
12.00-17.00 uu

ZATERDAG 3 JUNI

WATERDAG
10u winkels open, 12u start entertainment

• Meet & Greet met de leukste oranje Vis
• Water workshop voor kids
• Shantykoor het Groene Hart treedt 3 keer
op (12.30 uur, 13.45 uur en 15.00 uur)

2e PINKSTERDAG MAANDAG 5 JUNI

MUZIEKBOULEVARD
12u winkels open en start entertainment
• Over de hele Boulevard treden
muziekanten op!
• Optreden leerlingen van muziekschool
‘Rockfactor’
• Om 15.30 uur een optreden van
“Ed at Night”

• ‘Rijneke’s got talent!’ Op muziek jouw
kunsten vertonen? Opgeven kan t/m
2 juni bij info@hetidee.nl of bellen met
Anke 06 2222 0510.
Alle deelnemers maken kans op een leuk
cadeautje namens Rijneke!

59,95

39,-

NUTRIBULLET blender

Magic Bullet Black Edition; 200 watt • 1,6 liter inhoud
• Smoothies, sauzen en ijs-crushen • Magnetron en
vaatwasbestendig.

79,95

69,96

IT-WORKS tablet

TM1008; 10,1” scherm • 8 GB flashopslag • 2 megapixel
camera • WIFI • Android 5.0.

Dit is jouw BCC winkel

Openingstijden

• Smart home waarin we je kennis laten maken met de
connected wereld

Maandag

13.00 – 18.00 uur

• Vernieuwde demonstratieruimte voor inbouwapparatuur
waar je nog meer modellen kunt bekijken en vergelijken

Dinsdag

09.30 – 18.00 uur

Woensdag

09.30 – 18.00 uur

Donderdag

09.30 – 21.00 uur

Vrijdag

09.30 – 18.00 uur

Zaterdag

09.30 – 17.00 uur

Zondag

12.00 – 17.00 uur

• Onze productspecialisten staan 7 dagen per week voor je klaar
• Ruime winkel van maar liefst 2100 m²
• Gratis bezorging
• Installatieservice op maat
• Gratis voor de deur parkeren

BCC Zoeterwoude • Hoge Rijndijk 311-B • Zoeterwoude

Aanbiedingen zijn geldig in BCC Zoeterwoude van 24 mei tot 21 juni 2017. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Geen verkoop aan handelaren. Max. 2 per klant.
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Jurken. Maten: 36-46 van 19,99 voor 15,Slippers. Maten: 37-42 van 9,99 voor 5,-

DUIZENDEN
ARTIKELEN
VOOR

€ 5, €10*
ETC....

* Korting geldig t/m 4 juni 2017.
Niet geldig in combinatie met andere acties en/of andere aanbiedingen.

MEER INFORMATIE

MEER INFORMATIE

REV’IT! NANUK

REV’IT! RADIANT WB

Lichtgewicht en geïsoleerd
door Thermolite

Voor 129,99

REV’IT! SOLAR
Uitstekend geïsoleerd dankzij
het geavanceerde Primaloft
dons
Voor


149,99

Volledig winddicht met het
Windbarriersysteem
Vanaf

169,99

VOLLEDIGE
O’NEILL COLLECTIE
2E ITEM
25% KORTING
IN DE WINKEL!

*niet in combinatie met andere acties en zolang de voorraad strekt.
Actie loopt t/m 5-6-2017

Maak met pipoos
jouw Bullet Journal!
Weg met het bureau vol geeltjes, weg met de
losse papiertjes met notities, geen schrijfblok
vol onoverzichtelijke, nooit meer terug te vinden,
notities meer. Maar een georganiseerde,
overzichtelijke en perfect op jouw behoeftes
afgestemde Bullet Journal.
Alles wat je nodig hebt voor je Bullet Journal
vind je bij pipoos. Om te beginnen heb je
een boekje nodig van Leuchtturm1917,
verkrijgbaar in vele leuke kleuren.
Daar schrijf je namelijk voortaan alles in!

Gekleurde pennen
,
highlighters, liniaaltj
stickers, brushpen es,
ne
je vindt het bij pip n...
oos!

al vanaf

11.

95

Met pipoos verrassend creatief!
de grootste met 27 inspirerende hobbywinkels

www.pipoos.com

MIODORMIO BOXSPRING SIENA

140x200cm + hoofdbord + pocketveermatras +
pocketveerboxsprings + bezorgd en gemonteerd.
In diverse maten en kleuren leverbaar

Van 1.669,- voor

999,-

KÅRLSSON BOXSPRING SILKEBORG LINA

140x200cm + hoofdbord + gestoffeerde pocketveermatrassen + pocketveerboxsprings + topmatras + bezorgd en gemonteerd +
GRATIS uitstapverlichting! Nu bij Beter Bed van 2.289,- voor
In diverse maten en kleuren leverbaar.

1.599,-

Deze aanbieding is geldig t/m 21 juni 2017.
Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.beterbed.nl

EETKAMERSTOEL REGENCY
Leverbaar in 6 kleuren
kunstleder. Onderstel
uitgevoerd in
zwart metaal

69,DRESSOIR BOXER
Met 2 deuren en 3 laden,
185x83x40cm 299,-

TV MEUBEL BOXER
1 deur, 1 lade, 1 open vak,
129x44x40cm 179,-

VITRINEKAST
BOXER

SALONTAFEL BOXER
1 lade en 2 open vakken,
125x37x67cm 199,-

4 vakken, 1 glazen deur en
1 dichte deur, 91x40x149cm 269,-

ZITGROEP KEULEN
3-zits incl. 2 elektrische relaxfuncties en 2-zits vast
uitgevoerd in microvezel stof.
vanaf

1.499,-

LARISSA
PROGRAMMA
CIGAR BROWN
Eetkamertafel
190x100cm 

voor

899,-

voor

499,-

Boekenkast
70x35x190cm 

Dressoir
220x85x42cm  voor

1.099,-

Eetkamerstoel
Laurelle
Leverbaar in de
kleuren antraciet,
mosterd en
taupe

voor

139,-

U vind ons op de eerste etage Budget Homestore.

Eetkamerstoel en zitbank
Lindy zijn leverbaar in
diverse stof- en leder
kwaliteiten en in verschillende kleuren. Bank
is leverbaar in 3 maten.

EETKAMERTAFEL NEXT

Uitgevoerd met eiken blad, kan ook
met blad in betonlook vanaf 1.139,-

EETKAMERBANK EN STOEL LINDY
Stoel vanaf 329,Zitbank vanaf 689,-

ORLANDO

RELAXFAUTEUIL LIDIA

3-zitsbank inclusief 2 elektrische
relaxen in leder Madison vanaf 2.629,-

In stof Project vanaf
1.799,- in leder Polo/
Kenia vanaf 1.859,-

EETKAMERTAFEL TREE
Met massief eiken blad. Leverbaar in diverse
kleuren en maten. 220x100cm vanaf 1.779,-

Nieuw bij CASBA Wonen,
moderne relaxfauteuils van Gealux!

Zeer grote collectie
pvc-stroken,
w
w w . a39,95
l f a v l oper
e r em
n 2r i j n e k e . n l
vanaf
inclusief meten, leggen
verlijmen en egaliseren!
Onze parketafdeling is
geheel vernieuwd!
w
w . a l f bij
a v ons
l o e ral
e neen
rijneke.nl
Uwkoopt
mooie houten vloer
vanaf 59,95 per m2!
inclusief meten, leggen,
ondervloer en afdeklijst!

SUPERAKTIE!

Laminaat, brede planken,
inclusief meten, leggen, ondervloer
en afdeklijst. Nu

27,95
per m²

Gaan de schoenen altijd uit bij de voordeur? Of
banjeren kinderen, huisdieren en vrienden de hele
dag in en uit? De vloer die je legt in je huis, moet
niet alleen passen bij je smaak, maar ook bij je
levensstijl. Het is letterlijk de basis voor de sfeer.

en &
oratie
Welke
TING
past bij jou?

vloer

advertentie*

WOUDE

Lekker laminaat
Laminaat wordt gevormd door vier
basislagen: de toplaag, dessinlaag,
HDF (High Density Fibreboard) laag en
dragerlaag. De dikte, dichtheid, sterkte,
oppervlaktetextuur, afwerking en randen
maken elk type laminaat uniek. De keuze
in prints en uitstraling is enorm en je
kunt zo heel gemakkelijk de sfeer van
je huis bepalen.

Met PVC-vloeren heb je de
voordelen van een vinyl- en
laminaatvloer ineen. De vloer
is gemakkelijk te leggen, heeft
aar een
vertrouwen
op vakkundig advies en
laag loopgeluid, is anti-slip,
om uw
huis helemaal
af te maken, kunt u
waterafstotend
en geschikt voor
vloerverwarming.
De
decors
assortiment gordijnenzijn& raamdecoratie.
door de natuurgetrouwe dessins
ringsjaloezieën,
er is voor iedere woonen voelbare structuren niet van
g worden
maat gemaakt,
dus er is altijd
echt teop
onderscheiden
en een
goed alternatief voor bijvoorbeeld parket. Bovendien is
het product duurzaam, milieuvriendelijk en recyclebaar.

Tof

Er zijn verschillende materialen
die gebruikt worden in tapijten
en die bieden verschillende
niveaus van duurzaamheid en
comfort. Het is belangrijk dat
je het garen en de structuur
kiest die passen
tapijt
bij de betreffende
levensstijl en ruimte. Zo heb
je bijvoorbeeld op een trap,
die veel wordt belast, een
ander tapijt nodig dan in de
slaapkamer.

Altijd een passende oplossing
GRATIS OPMEETSERVICE
OP MAAT GEMAAKT
VAKKUNDIGE PLAATSING

Kleurig kleed

GEGARANDEERD
DE BESTE PRIJS
Vrolijk
vinyl

Vinyl is terug en door zijn
geweldige duurzaamheid en
fantastische nieuwe designs
snel een van de meest hippe
aan het
IN DEvloerproducten
COLLECTIE
EEN RUIM ASSORTIMENT:
worden. Praktisch, maar
ook stijlvol. Je kunt•kiezen
• Plooigordijnen
Ringgordijnen
Geen zin om de hele vloer te
voor
de
look
van
echt
hout,
veranderen? Denk dan aan
• Vouwgordijnen • Rolgordijnen
natuurlijk steen of een
een nieuw
vloerkleed. Je kunt
• Duobeeldschoon
rolgordijnen
jaloezieën
mozaïek • Aluminium
deze speciaal op maat laten
• Houten
lamellen
design. jaloezieën
Word je vanzelf • Verticale
maken met
verschillende
vrolijk
van!
• Perfect click /tape • Plissé
• Honingraat
afwerkingen
en op iedere

Kijk voor meer informatie

ondergrond leggen. Door te
kiezen voor een oosters,
natuurlijk of hypermodern
kleurig kleed, leg je meteen
de door jou gewilde stempel
op je (t)huis.

PVC
vloeren en vloerkleden TIE
PIJT • VINYL • PVCPraktisch
• VLOERKLEDEN
• GORDIJNENover
• RAAMDECORA
op www.carpetright.nl

6

angt u 10% korting op de waarde
t de collectie gordijnen en raamdecoratie
geldig tot 31 oktober 2016.

BOXSPRING SUNDAY 700-S
MET HOOFDBORD INDI
Elektrisch verstelbaar
180x210cm

vanaf
Leverbaar in diverse
maten en stoffen.

2.895,-

MULTIPLUS SYSTEEMKAST
UNIEK, DE INLOOPKAST
VOOR ELK HUIS. 100 cm diep
en leverbaar vanaf 250cm breed
tot en met 400cm breed.
Uit te breiden met spiegels,
schoenenkastjes, verlichting etc.
Zo’n mooi overzicht van uw
kleding heeft u nog nooit gehad!

96,4 cm

96,4 cm

96,4 cm

TAFELLAMP DAVINCI
45cm 59,-

HANGLAMP
EL MUNDO
50cm

99,EETKAMERSTOEL ANDY
82x46x59cm

79,BIJZETTAFEL BARREL

FAUTEUIL TOWN

55cm. - Ø40cm 139,-

80x72x75cm 399,-

ARMSTOEL RIVAS
93x55x56cm


199,-

BIJZETTAFEL JAMIE
(Set van 2)


239,TV DRESSOIR SURREY
73x250x47cm

OPBERGREK OLIVER
210x70x51cm

299,-

799,-

De nieuwe collectie
van M-line is binnen
en die is
MOOI!

meer dan slaapcomfort

BANK BRANDON

Uitgevoerd met een luxe,
zachte ribstof die zorgt voor
een heerlijk en warm zitcomfort. De bank heeft een strakke uitstraling en nodigt uit om
op te gaan liggen of loungen.
De zit- en rugkussens zijn
afgebiesd en de bank is v
oorzien van zwarte pootjes.
Ook in spiegelbeeld
verkrijgbaar!

van 1.139,-voor

799,-

BOXSPRING CUBE XXL
Een schitterende boxspring met een
extra breed en hoog hoofdbord. U kunt
deze boxspring zelf combineren op onze
website, deze boxspring is verkrijgbaar
op bestelling in vele stoffen en kleuren.

van 2.279,-voor

1.599,-
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WILT U NU EENS ECHT
UW EIGEN BANK SAMENSTELLEN ?
Van poot tot stiksel, van grootte tot kleur, bij H&B Lifestyle Collection
stelt u uw eigen droombank samen en nog zeer voordelig ook!
Klanten zeggen het, wij maken het!
H&B Lifestyle Collection maakt uw woonwensen waar.
H&B Lifestyle-Collection® biedt ongekend veel mogelijkheden in
zitmeubelen. We leveren maatwerk dat precies aansluit bij
uw unieke woonwens. De productie van de bijzondere meubelen
hebben we in eigen hand, hierdoor bent u altijd verzekerd van een
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Woonprogramma Falster, uitgevoerd
in Kikarhout met metalen accenten.

Derde etage CASBA Wonen & Slapen

Woonprogramma Kinna,
uitgevoerd in Tram-Wood Smoke
met metalen details

DRESSOIR KINNA

150x42x80cm voor 699,-

KINNA REK OP DRESSOIR

150x35x130cm voor 549,-

UITSCHUIFTAFEL KINNA

180x100x50cm voor 899,-

EETKAMERSTOEL AIDEN

Leverbaar in drie kleuren,
voor 169,-

3-ZITSBANK LUGANO
Leverbaar in diverse uitvoeringen,
kleuren en stoffen. Vanaf 899,Begane grond CASBA Wonen

LANA
Stoer en sfeervol uitgevoerd
in prachtig robuust natuurlijk leder. Heeft een heerlijk
zitcomfort en de stoere
zwarte metalen poten
maken de bank helemaal af.
Uiteraard kun je vele opstellingen met de bank maken.
Als je liever een mooie
hoekopstelling samen stelt
kan dat uiteraard ook.
De bank is leverbaar in vele
stof- en leersoorten.
3,5-zitsbank
zoals afgebeeld 

1.699,-

KAMIA RELAXFAUTEUIL
Een moderne relaxfauteuil uitgevoerd met 2
motoren en een handige liftfunctie, die je kunt
gebruiken om wat makkelijker op te staan. Let op:
de liftfunctie tilt de fauteuil recht omhoog en in
deze stand blijft de fauteuil draaibaar. Leverbaar in
verschillende leer- en stofsoorten.

Zoals afgebeeld

1.529,-

MARINGA BERGKAST
Maringa woonprogramma is leverbaar in een
mooie combinatie van massief eikenhout en lak.
Zowel de lak- als de houtkleuren kunt u zelf bepalen. Er zijn vele combinaties te maken, natuurlijk
zijn er ook andere modellen leverbaar (zoals
tv-dressoir, boekenkast, eettafel etc.).

Zoals afgebeeld

1.549,-

EETBANK CARLO
In vele uitvoering leverbaar.
En massief teak houten eettafel
Brooklyn met metalen onderstel.

LOGAN 4-ZITSBANK EN FAUTEUIL
4-zitsbank vanaf 943,-, in deze uitvoering 966,fauteuil vanaf 407,-, in deze uitvoering 421,In diverse afmetingen en stoffen leverbaar.

Intenz Wonen is klaar voor de lente!
Laat je inspireren in onze 2.000 m2 showroom vol met trendy en
tijdloze meubelen. Maar ook voor verlichting en accessoires bent
u bij ons aan het juiste adres. Intenz Wonen: Net even anders!

KLIK HIER VOOR ALLE LOUNGE MEUBELEN

Sfeervol
buitenleven
TOT 50% KORTING OP HET JYSK
TUINASSORTIMENT

KLIK HIER VOOR ALLE LOUNGESETS

MPOTTEN
KLIK HIER VOOR ALLE BLOE

KLIK HIER VOOR ALLE TUINSETS

VLIESBEHANG
AL VANAF
€

8,-

P/ROL

KEUZE UIT
MEER DAN
200 BEHANG
DESSINS

HANGLAMP SPUTNIK
In chroom, 12 lights.

Nu
voor

169,-

NIEUW!
METALEN 3D-SCHILDERIJEN
Handgemaakt.
Verschillende designs.
140x70cm 
vanaf

98,-

BANK/ HOEKBANK: VILARES

STANDAARD
NAAD

VLINDERNAAD

VINTAGENAAD

Voor de afwerking van dit model kunt u kiezen
uit 3 verschillende naden, de standaard naad, de
vlindernaad of de vintagenaad. Elk van deze
naden geeft de zitgroep een hele andere look.

Niet alleen mooi vormgegeven, maar ook een
uitstekend zitcomfort. We stellen u graag model
Vilares voor. Een bank met diverse mogelijkheden,
leverbaar in vele kleuren. Dit model kan geleverd
worden als fauteuil, loveseat, 2-, 2,5-, 3- of 4-zitsbank. Daarnaast kan de Vilares ook als hoekbank
geleverd worden, waarbij u de keuze heeft uit
diverse elementen.
4- zitsbank (82x235x92cm) vanaf: 599,-

Bij Pronto Wonen hebben we een
ruim assortiment aan accessoires.
Neem bijvoorbeeld deze vazen in
zacht mintgroene kleur.
Gecombineerd met dit wandpaneeltje met veer heb je zo een zomerse
sfeer! Duur hoeft het niet te zijn.
Leuke accessoires zijn er al
vanaf 1,49

Eettafel Cortena
De eettafel gaat goed samen met de
Moltano armstoelen. In diverse stoffen
leverbaar en (tegen een meerprijs)
keuze uit vele leuke opties.
Zoals afgebeeld met V-poot
250x105cm voor 699,-   
Eetstoel Moltano is al verkrijgbaar
vanaf 139,-

Cortena is een
compleet woon
programma in
Acaciahout met
details in
Vintage look.
Mooi meegenomen,
want deze hele serie
is uit voorraad
leverbaar!
Boekenkast
Cortena in Acacia.
200x70x40cm
voor 549,-  

PRONTO WONEN,
ALTIJD DE BESTE PRIJS!

De eenvoud van het ontwerp
maakt hem passend in ieder
interieur. Ontdek zitgroep Viano
en andere nieuwe Montel
modellen op de tweede etage bij
CASBA Wonen & Slapen.

De nieuwe collectie van

is binnen bij CASBA wonen*
* Begane grond CASBA Wonen

KAST KENTUCKY
In diverse kleuren
verkrijgbaar.

BOEKENKAST MONTANA

1.199,-

699,-

FAUTEUIL LEONA

799,-

BIJPASSENDE
HOCKER  279,-

Leverbaar in diverse kleuren en stoffen.

URBAN SOFA

(verkrijgbaar bij Trendhopper)

SAN REMO LOUNGEBANK
Leverbaar met kleine of grote rugkussens,
2,5-zitsbank met longchair M.
Ook leverbaar in andere opstellingen, kleuren
en stoffen. Van 2.399,- voor 1.395,-
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KEUKENS & WITGOED

N TI E
RA

BEMMEL

e 10.250

–15% extra korting

e 8.712
INCLUSIEF 5 APPARATEN

Witte, greeploze keuken met super strakke uitstraling, brede laden
blokken, klepkasten en granieten werkblad. Deze keuken is voorzien
van AEG koelkast, AEG kookplaat, AEG afzuigkap, AEG combimagnetron
en AEG vaatwasser. Afmetingen 350 x 250 cm

T/M MAANDAG 5 JUNI 15% EXTRA KORTING
OP DE LAAGSTE PRIJS
BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLETE KEUKEN*

ONTVANG EEN BORETTI
VITTORIA BBQ CADEAU

Masterclass

en
Zaterdag 27 mei
juni)
(5
ag
rd
ste
nk
tweede Pi

EXTRA DAGEN OPEN

+ Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei:
alle filialen van 10.00 tot 17.00

+ Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni:
alle filialen van 10.00 tot 17.00

Onze klanten beoordelen
ons met:

9,0
DOOR KLANTEN

* Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig
i.c.m. voorgaande acties. Drukfouten
voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze
krant zijn geldig t/m maandag 5 juni 2017.

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | t 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | t 071-5812020
Cruquius | Cruquiusplein 50 | 2142 EV Cruquius | t 023-5483060 |

www.bemmel-kroon.nl

DURANTE

Lak lavazwart keuken 190x251x230cm
Compleet met: koelkast, oven, gaskookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, werkblad en
5 jaar apparatuurgarantie.  
Direct de beste prijs incl.
apparatuur.

Voor

5999,-

7 dagen per week geopend
Maandag: 
13:00 - 17:30
Dinsdag: 
10:00 - 17:30
Woensdag:
10:00 - 17:30
Donderdag:
10:00 - 21:00
Vrijdag:
10:00 - 17:30
Zaterdag: 
10:00 - 17:00
Zondag: 
12:00 - 17:00
Het gehele jaar open met
uitzondering van:
Nieuwjaarsdag (1 januari)
1e paasdag (16 april)
Koningsdag (27 april)
1e pinksterdag (4 juni)
1e kerstdag (25 december)
Contact
info@rijneke.nl
Navigatieadres
Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude.
De Rijneke Boulevard bevindt zich
direct naast de A4 en N11.
Gratis parkeren
Meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen.
Plattegrond
Klik hier voor een overzicht van het
totale winkelaanbod.

www.rijneke.nl

RIJNEKE BOULEVARD VOLGEN?
Schrijf u dan vandaag nog in voor de
nieuwsbrief. Dit kan via de geheel
vernieuwde website: www.rijneke.nl.
U kunt daarnaast Rijneke ook volgen
op Facebook en Twitter. Wees altijd op
de hoogte - waar u ook bent!
facebook.com/Rijneke-Boulevard
twitter.com/inforijneke
COLOFON
De Rijneke Boulevard is een
uitgave van De Rijneke Boulevard in
samenwerking met Hart Voor De Zaak,
Leiden. © 2017 Hart Voor De Zaak.
Niets uit deze uitgave mag geheel of
gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever. Deze uitgave is met zorg
samengesteld; de uitgever sluit iedere
aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van zetfouten uit.
De redactie is niet aansprakelijk voor
gegevens die door derden worden
verstrekt.
Met bijzonder veel dank aan de
reclamecommisie en aan alle
winkeliers van de Rijneke Boulevard.

