
Deelnemende bedrijven kortingslijst!  

Deelnemende bedrijven aan de kortingspas van de MBSOV.  

De kortingspas is uitsluitend bedoeld voor strikt persoonlijke aankopen. Aankopen t.b.v.  

derden worden door de deelnemende bedrijven niet gehonoreerd met de genoemde 

kortingsvoorwaarden.  
  
  
Statuslijst 01-05-2022  

  

CIV Den Helder      10% korting op het assortiment met uitzondering van aanbiedingen Het 

Nieuwe Werk 115      Korting op accu’s, gasflessen, Metabo, Jallatte laarzen. richting 

Koopvaarderschut sluis)  

1781 AK Den Helder  

Tel. 0223-670670       

www.civdh.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  

Complete Store van Dijk B.V.   Bedrijf gespecialiseerd in hoge- en lagedrukslangen inclusief de aansluitdelen 

Het nieuwe Werk 97      daarvoor. Complete Store geeft 10% korting op het gehele assortiment 1781 

AK Den Helder       met uitzondering van aanbiedingen en netto geprijsde artikelen. 

Tel. 0223-669331    info@complete-store.nl http://www.complete-store.nl    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------  

FA. Egner Kantoorartikelen              10% korting op de webshopprijzen (hierbij zijn acties uitgezonderd) 

Industrieweg 27 

1785 AG Den Helder 

Tel. 0223-673333 

www.egner.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Electroworld COMBI Den Helder  10% korting op assortiment stofzuigerzakken  

Keizerstraat 63    Gratis miniportret (10X15 cm) bij een setje pasfoto‘s  

1781 GE  Den Helder  

Tel. 0223-684600        

www.electroworld.nl     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Foodstation Avanti   10% korting. Onbetwist uw uienkruier (17 soorten) en pizza specialist.  

Spoorstraat 9  

1781 JB Den Helder  

Tel. 0223-614433     

croissanterie-avanti.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

Gamma Den Helder      10% korting op uw gehele aankoop onder de volgende voorwaarden: 

Ravelijncenter 21    uitgesloten zijn opruimingsartikelen en artikelen voorzien van extra goedkoop  

1785 LX Den Helder    label. De korting geldt ook op alle krantaanbiedingen.  

Tel. 0223-633971  De korting geldt niet bij aankoop van één of meerdere GAMMA  

www.gamma.nl                                       Cadeaupassen, laptops, desk tops, kluscontainers en bulky, alsmede voor 

services en verhuur van artikelen. Deze korting is uitsluitend geldig bij 

Gamma Den Helder en op vertoon van de Ledenpas van MBSOV.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

Glasbedrijf Het Centrum  

Industrieweg 10         25% korting op het gehele assortiment  Sikkens en Wijzonol.   

1785 AG Den Helder      10% korting op schildersmaterialen.  

Tel. 0223-612483      Korting is niet geldig in combinatie met andere  

         aanbiedingen en/of kortingspas. 

www.glascentrum.nl    info@glascentrum.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

http://www.egner.nl/
http://www.gamma.nl/
http://www.glascentrum.nl/


G.M.V. Groothandel in reinigingsproducten  

2e Industriestraat 22      20% Korting op wasmiddelen (o.a. Ariel, Witte Reus, Color Reus,  

1723 LG Noord Scharwoude    Dash, Dreft)  

Tel. 0226-312374      35% Korting op Reinigingsproducten, verzorgingsproducten en cadeaudozen.  

info@gmv-reiniging.nl      Zie het aanbod op onze webwinkel www.gmv-reiniging.nl. 

www.gmv-reiniging.nl  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------  

Halfords        Wij bieden u 10% korting op alles met uitzondering van aanbiedingen 

Keizerstraat 24       en cadeaubonnen.  

1781 GG Den Helder      Met 10% korting op alles bedoelen we op het gehele assortiment dat te  

Tel. 0223-625635      koop is in onze winkel, maar ook op bijvoorbeeld op uw reparatie, montage 

denhelder@halfords.nl                             en onderhoud aan uw fiets.  

www.halfords.nl      Halfords heeft alles voor uw fiets en auto.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

Helders Naaimachinehuis    Verkoop & reparatie van alle merken naai-, lock- en borduurmachines,  

Wezenstraat 1A      stoffen, fournituren en quiltbenodigdheden. 5% korting met uitzondering  

1781 GJ Den Helder      van aanbiedingen, inruilacties, cadeaubonnen en reparaties.  

Tel. 0223-610570    

  

Nieuwe Laagzijde 41  

1741 GE Schagen  

Tel. 0224-216200  

  In ons filiaal in Schagen geven wij ook quilt cursussen.  

Info@heldersnaaimachinehuis.nl  

www.heldersnaaimachinehuis.nl    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

Holland Safety BV      15% op Helly Hansen werkkleding en reddingvesten.  

Energieweg 2c       15% op brandblussers en brandslanghaspels.  

1785 AD Den Helder      25% op blusdekens. Met uitzondering van aanbiedingen 

Tel. 0223-614999 

 www.holland-safety.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

Houtenspellenverhuur          10% korting na het tonen van uw MBSOV-pas op het gehele verhuurassortiment.  

Het Arsenaal           Houtenspellenverhuur biedt u een compleet concept om van een feestje een ware 

1781 RX  Den Helder         happening te maken, waarbij de kinderen maar ook zeker uzelf zich kostelijk en 

Tel. 06-51644707                    kunnen vermaken. Verhuur van diverse spellen, springkussens en party artikelen.  

www.houtenspellenverhuur.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

Kalsbeek en Zn. S.J. van        Korting op artikelen in overleg.  

Zuidstraat 90  

1781 BV Den Helder Tel. 

Tel. 0223-613054   

www.vaarshopvankalsbeek.com  

-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------  

Karsten Piet Verf en Behang         10% korting op verf, behang en aanverwante artikelen met uitzondering van  

Beatrixstraat 82                        vloeren. 

1781 ER Den Helder      

Tel. 0223-615773 

www.pietkarsten.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

Kraaienest ‘t      5% korting op hobbymaterialen, tuinartikelen, werkkleding en dergelijke met  

Welkoop Afd. Winkelverkoop  uitzondering van schoonmaakartikelen, voedergroepen, cadeaubonnen, reparaties 

Kerkweg 5a      werkplaats, actieartikelen, lederwaren en schoenreparaties.  

1761 JD Anna Paulowna  

Tel. 0223-532884    

www.welkoop.nl  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

http://www.gmv-reiniging.nl/
http://www.welkoop.nl/


 

 

Lutterman Tegels B.V. 

10% korting op tegels en lijm met uitzondering van aanbiedingen.  

Industrieweg 12   Like ons op Facebook en u ontvangt 5% extra korting    

1785 AG Den Helder    (www.facebook.com/luttermantegels).  

Tel. 0223-636300    Verder kunt u bij ons terecht voor het verwerken van uw tegels  

        Kijk ook eens op www.lutterman.nl  

www.facebook.com/luttermantegels  

info@lutterman.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

Modelauto’s en treinen  10% korting op het assortiment, met uitzondering van aanbiedingen en op het maken 

Mardiepstraat 397A    van pasfoto’s..  

1784 AH  Den Helder  

Tel. 06-46343925      

www.modeltreinenenmeer.nl 

mdmodelautosentreinen@ziggo.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  

Mooij Verf      20% korting op consumenten adviesprijs van het gehele assortiment te weten:  

Industrieweg 10-m    verf, behang, schildersgereedschap, raamdecoratie, laminaat en vloerbedekking. 

1785 AG Den Helder    Korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en netto geprijsde 

artikelen  

Tel. 0223-632921   Korting is geldig bij alle Mooij Verf vestigingen en via webwinkel. Voor de overige  

denhelder@mooij.nl   vestigingen, zie : mooij.nl. Korting is alleen geldig op vertoon MBSOV ledenpas of  

www.mooij.nl    vermelding pasnummer via Fax. 0223- 6355663 aan de webwinkel.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  

Technische Handelsonderneming Unishore  

Torplaan 8     15% korting op Stahlwille gereedschap, 10% op Phantom artikelen, 10% korting op 

1785 BA Den Helder    Red Rooster gereedschap luchtconditionering, 15% korting op Kroon olie. 

Tel. 0223-635852    Het minimale orderbedrag is 50 Euro exclusief BTW.  

info@unishore.nl    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

TUI Reisbureau                        “Live Happy” bij Tui in Den Helder! Op vertoon van de MBSOV pas  

Keizerstraat 17      krijgt u van ons de administratiekosten twv 25 Euro cadeau  

1781GD Den Helder              Deze korting is uitsluitend geldig in de winkel Tui Den Helder en op  

0223-615 828              vertoon van uw MBSOV pas bij een boeking van een pakketreis. 

denhelder@tui.nl  

www.tui.nl      

------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------  

Sport 2000 

Beatrixstraat 60 

1781EP Den Helder 

Tel. 0223-694961 

info@bartlangedijk.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Trainingscentrum De Linie  Voor meer informatie verwijzen we u naar riaweistra@gmail.com.  

Sportlaan 32     

1782 ND Den Helder   

0223-623742   info@fysioentrainingdelinie.nl 

      www.fysioentrainingdelinie.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

 

 

 

 

 

mailto:info@bartlangedijk.nl
mailto:info@fysioentrainingdelinie.nl


 

Vishandel Nieuwediep 

5% korting op vis- en saladeschotel.  

Bernhardplein 20      

1781 HH Den Helder    

Tel. 0223-615051  

  

 Loopuytpark 28  

1786 AE Julianadorp Tel. 

0223-643729 

www.nieuwediepervis.nl  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  

 

De MBSOV kortingspas is uitsluitend bedoeld voor strikt persoonlijke aankopen. Aankopen t.b.v. 

derden worden door de deelnemende bedrijven niet gehonoreerd met de genoemde 

kortingsvoorwaarden.  

  

  

  


