
HULSTERWEG GOE OP WEG !!!
OPENDEURWEEKEND
21 EN 22 APRIL VAN 10 – 17U.

DB495667C8

DRANKENDISCOUNT
HOOFDVERDELER AVIVA

0494 355 699
www.bakske.eu

VERHUUR FEESTMATERIAAL

Kom zeker langs om te 
proeven van onze 
heerlijke bieren!

eigen bieren: 
‘Neuzebier’ & ‘Jef’

NIEUW!
PARTYBOX OF APRES-SKIHUT

DAMPWINKEL
ALLE ACCESSOIRES & TOEBEHOREN
E-S IGARETS  ı   E-L IQUIDS  ı   ACCESSOIRES

PRO-VAPOR
LOMMEL

Kattenbos 28B
+32(0)470 70 74 23

PRO-VAPOR
TESSENDERLO

Hulsterweg 28B
+32(0)470 51 01 86

Wilt u stoppen met roken? 
Wij geven u het juiste advies!

Hulsterweg 28 • 3980 Tessenderlo • T 013 67 31 91 • ep-electronics@telenet.be
www.ep-electronics.be

Tijdens de opendeurdagen kan u
bij ons uitgebreid kennismaken
met verschillende nieuwe
toestellen: oa de nieuwe Oled
Tv, nieuwe wasmachines,
koffiemachines…
Marleen, An en hun team staan
steeds ter jullie beschikking
met uitleg en deskundig advies
op maat.
Tijdens de opendeurdagen
zijn er ook doorlopend demonstraties van verschillende
toestellen en producten.
Ook onze eigen hersteldienst is niet gewijzigd, want dit is natuurlijk
voor ons een grote troef! WANT je kan overal iets kopen maar zeker
niet overal laten herstellen. Dus op deze extra troef zijn wij dan ook
superfier.

ADVIES OP MAAT HERSTELLINGEN & INSTALLATIESLEVERING AAN HUIS

KOM DEZE PRODUCTEN ONTDEKKEN TIJDENS DOORLOPENDE DEMONSTRATIES!
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HULSTERWEG GOE OP WEG !!! OPENDEURWEEKEND
ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 APRIL VAN 10–17u.

Hulsterweg 94 • 3980 Tessenderlo
0474 39 06 08

Workshop
Naai- & breicafé
stoffen • fournituren • wol
raamdecoratie

op 21 & 22 april staan onze 
deuren open van 10 tot 17u

Kom zeker eens een kijkje nemen!

10% korting
op onze stoffen

demonstraties
van naaimachines
(i.s.m. Briers Jos)

kortingen
op raamdecoratie

Meer dan 20 jaar ervaring,
enthousiasme, vriendelijkheid 
en vakkundigheid zijn onze 
grootste troeven.

• Eigen plaatsingsdienst

• Verkoop en begeleiding 
  voor doe-het-zelvers
  • Elektrisch materiaal
  • Verlichting
  • Videofonie
  • Gratis werfkast bij afname materiaal

SPECIALISATIE domotica KNX
ook voor kleine budgetten

SESSIES KNX
tijdens de opendeurdagen

check onze website of facebook voor inschrijving

Neem eens een kijkje op onze website
www.evibva.be 

of maak vrijblijvend 
een afspraak voor een offerte.

Het onderhoud en alle herstellingen van jouw prachtmodel is 
zeker en vast in goede handen bij ons.
Om dit dan voor jou nog interessanter te maken, hanteren we prijzen 
waardoor je nog meer van jouw paradepaardje zal gaan houden.
Tijd voor een nieuwe wagen of wil je jouw eerste Mercedes aanschaffen?
Neem dan zeker eens een kijkje op onze website voor nieuwe en 
tweedehands modellen tegen scherpe prijzen.

Garage Elpers
Hulsterweg 3
3980 Tessenderlo
013 66 29 57 
0475 23 42 54
www.mercedes-elpers.be

Jij wilt dan ook de kwaliteit en service die jij verdient.

Wie tijdens 
de opendeurdagen 

bij ons een Mercedes
koopt krijgt

GRATIS 2 JAAR
ASSISTANCE

Openingsuren: Ma-Vrij 9u-12u & 13u-18u + zat. 9u-12u & 13u-17u

Bij Aveve Fagard Tessenderlo vindt u een ruim assortiment voor
tuin, dier en bakken.

Vrijdag 20 en zaterdag 21 april is ons kippenweekend

Geniet ook van de TIJDELIJKE ACTIES
tijdens de kippendagen.

Verder zijn er zaterdag en zondag de volgende acties:

● KRUIDEN:  2+1 GRATIS
● BARBECUE WEBER EN BARBECOOK 

10% KORTING

AVEVE – Dirk Fagard
Hulsterweg 45
3980 Tessenderlo
Tel. 013 67 59 67
fagard.dirk@aveve.be
www.avevewinkels.be

www.servicestationjacobs.be

ALLE BENZINES DIESELS en LPG MET BEDIENING
OOK UW ADRES VOOR HUISBRANDOLIE EN PETROLEUM

Neerstraat 111
3980 Tessenderlo
Tel.: 013 666 808 
jacobs.servicestation@skynet.be

www.ikgaverhuizen.comVERHUUR-, VERHUIS- EN TANKSERVICE

INFO:

NIEUW
storage
Hulsterweg 82

Bij Service Station Jacobs kun je terecht voor verhuur-, verhuis- en
tankservice. Wij verhuren vervoersmiddelen die jouw verhuis makkelijker
maken en kunnen je ook helpen bij deze klus. 

•  Ons benzinestation vindt u in de Neerstraat 111, Tessenderlo

•  Onze storage vindt u in de Hulsterweg 82, Tessenderlo 
     (vroeger pand Baldewijns)

Grote keuze in deurkrukken,
deurgrepen, brievenbussen...

ALS KWALITEIT EN SERVICE 
VOOR U BELANGRIJK ZIJN...
Uw specialist in cilinders, hangsloten,
scharnieren, sleutelkluizen en brandkasten,
veiligheidsbeslag,
meerpunt-sloten,
deurpompen,
raambeveiliging...

Alle deurherstellingen
aan huis!

Rodeheide 86
Tessenderlo
013 67 29 34
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DB495703C8

Kom tijdens het
opendeurweekend

eens een kijkje 
nemen.

Wij informeren u
graag!

RSTB Car Detailing is een jong en dynamisch bedrijfje
dat een passie heeft voor (blinkende) auto’s. 

Wat ooit begon als een hobby is ondertussen een bijna voltijdse baan geworden. 
Bij RSTB begrijpen we hoe belangrijk uw auto voor u is. 

RSTB car detailing biedt een compleet pakket met gespecialiseerde
behandelingen aan, met enkel de beste producten met oog voor het beste
resultaat, voor zowel exterieur als interieur.

Iedere behandeling (groot of klein) krijgt altijd de volle 100% aandacht. 
Daarvoor zorgen Bart en zijn team elke dag met veel plezier. 

Laat uzelf overtuigen van onze expertise en passie. 
Bezoek zeker onze website 
www.rstb-car-detailing.be 
Ontdek daar ook onze 
uitgebreide webshop! 

0479 81 16 95
info@rstb-car-detailing.be
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