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*Actie enkel geldig van 5/3 t.e.m. 4/4/2022 bij Brico ST-Joris-Winge  
op vertoon van de Mijn Brico of Mijn Brico Planit-kaart (de kaart 
moet geregistreerd zijn om van de korting te kunnen genieten).
Korting automatisch verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar 
met de Brico Discount-kaart en andere lopende promoties. In het 
geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet 
je steeds van de voordeligste korting. Voor ons eigen merk 
Baseline, onze “Permanent Lage Prijs” en “Massaverkopen” 
garanderen we het hele jaar door de beste prijzen. Hierdoor 
gelden voor deze producten geen kortingen. Actie niet 
geldig op lopende bestellingen, de Cadeaupas, zonnepanelen, 
diensten en verhuur. Zie algemene voorwaarden in de winkel.

*Actie enkel geldig van 5/4 t.e.m. 4/5/2022 bij Brico ST-Joris-Winge  
op vertoon van de Mijn Brico of Mijn Brico Planit-kaart (de kaart 
moet geregistreerd zijn om van de korting te kunnen genieten).
Korting automatisch verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar 
met de Brico Discount-kaart en andere lopende promoties. In het 
geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet 
je steeds van de voordeligste korting. Voor ons eigen merk 
Baseline, onze “Permanent Lage Prijs” en “Massaverkopen” 
garanderen we het hele jaar door de beste prijzen. Hierdoor 
gelden voor deze producten geen kortingen. Actie niet 
geldig op lopende bestellingen, de Cadeaupas, zonnepanelen, 
diensten en verhuur. Zie algemene voorwaarden in de winkel.

*Actie enkel geldig van 5/5 t.e.m. 4/6/2022 bij Brico ST-Joris-Winge  
op vertoon van de Mijn Brico of Mijn Brico Planit-kaart (de kaart 
moet geregistreerd zijn om van de korting te kunnen genieten).
Korting automatisch verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar 
met de Brico Discount-kaart en andere lopende promoties. In het 
geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet 
je steeds van de voordeligste korting. Voor ons eigen merk 
Baseline, onze “Permanent Lage Prijs” en “Massaverkopen” 
garanderen we het hele jaar door de beste prijzen. Hierdoor 
gelden voor deze producten geen kortingen. Actie niet 
geldig op lopende bestellingen, de Cadeaupas, zonnepanelen, 
diensten en verhuur. Zie algemene voorwaarden in de winkel.

*Actie enkel geldig van 5/6 t.e.m. 4/7/2022 bij Brico ST-Joris-Winge  
op vertoon van de Mijn Brico of Mijn Brico Planit-kaart (de kaart 
moet geregistreerd zijn om van de korting te kunnen genieten).
Korting automatisch verrekend aan de kassa en niet cumuleerbaar 
met de Brico Discount-kaart en andere lopende promoties. In het 
geval van overlappende promoties voor eenzelfde artikel geniet 
je steeds van de voordeligste korting. Voor ons eigen merk 
Baseline, onze “Permanent Lage Prijs” en “Massaverkopen” 
garanderen we het hele jaar door de beste prijzen. Hierdoor 
gelden voor deze producten geen kortingen. Actie niet 
geldig op lopende bestellingen, de Cadeaupas, zonnepanelen, 
diensten en verhuur. Zie algemene voorwaarden in de winkel.


